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Sammanfattning 

”An international business, operating throughout the world, should conduct its 

operations in strictly business terms, without regard to the political beliefs of 

its management, or the political beliefs of the country in which it is operating” 

- Alfred Sloan, President of General Motors, 1938 

Står vi fortfarande här och stampar? Nej det gör vi inte. Men hur mycket längre 

har vi kommit, i riktning mot företag som tar ansvar för den samhällspåverkan 

som deras verksamheter har? Den här uppsatsens fokus är ansvaret för de 

mänskliga rättigheterna, huruvida företag har ett sådant ansvar, om ett ansvar i 

annat fall bör säkerställas och hur det i så fall ska gå till? Undersökningen 

koncentreras på straff- och skadeståndsrättens områden och tar sin utgångs- 

punkt i folkrättens erkända rättskällor samt svensk nationell gällande rätt. 

Undersökningen beaktar vidare, med tillämpning av en mjukt rättspositivistisk 

teori, instrument vars bindande verkan är debatterad, för att finna svaret på 

ovanstående frågor. Den större delen av undersökningen koncentreras här till 

FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. På folkrätts- 

området diskuteras, med en extensiv syn på de erkända källorna, bland annat 

territorialprincipen och suveränitetsprincipen samt universellt tillämpliga brott 

och universalitetsprincipen. I svensk nationell rätt diskuteras särskilt, förutom 

skadeståndslagen och aktiebolagslagen och regler om ansvarsgenombrott, EU:s 

domsrätts- och lagvalsregler. En komparation med amerikansk lagstiftning sker 

även. Slutsatsen blir att företag enligt bindande folkrättsliga och svenska rätts- 

källor inte har ett juridiskt utkrävbart ansvar idag eftersom regler om mänskliga 

rättighetskränkningar endast är tillämpliga i en stats- och medborgarkontext. 

Huruvida företag ändå kan anses ha ett ansvar för mänskligarättighets- 

kränkningar trots avsaknaden av ansvarsmekanismer visar sig inte lika tydligt i 

den rättsvetenskapliga debatten, men slutsatsen blir ändå att en 

normkonsolidering på området är under utveckling och att konsensus redan nu, 

men framförallt i framtiden, kan komma att innebära ett sådant ansvar. Vidare 

framstår möjligheten att införa en internationell kriminalisering av företags 

kränkningar, med utgångspunkt i Nürnbergfallen och med beaktande av ny 

rättsutveckling inom ramen för EU och FN, som god. 
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1 Introduktion 

I det här kapitlet redogör jag för mitt ämnesval, de frågeställningar som utgör 

ramen för undersökningen samt syftet med valet utav ämne. Jag redogör för 

mitt val av teori och metod samt de avgränsningar jag gjort och det material 

som undersökningen således bygger på. Därefter följer ett avsnitt med 

terminologi samt en redogörelse för bakgrunden till ämnet, båda viktiga 

aspekter för förståelsen av undersökningen. Jag avslutar kapitlet med en 

beskrivning av undersökningens disposition. 

1.1 Ämne och frågeställningar 

Ämnet är frågan om företagens samhällsansvar, även kallat corporate social 

responsibility (CSR). Det talas allt oftare om att företag inom ramen för deras 

verksamheter påverkar bland annat mänskliga rättigheter negativt, att det är ett 

växande problem samt att folkrätten bör skifta fokus från att bara röra 

förhållandet mellan stat och individ, när det gäller mänskligarättighets- 

kränkningar, till att även inkludera förhållandet mellan företag och individ. 

I den rättsvetenskapliga debatten kommer en mängd olika hållningar fram och 

det är särskilt tre som jag tar upp i uppsatsen. Dels är det hållningen att 

företagen redan idag har ett bindande juridiskt ansvar att inte påverka 

mänskliga rättigheter negativt, dels är det hållningen att det, för att få bukt på 

problemen, krävs ytterligare och tydligt utkrävbara ansvarsregler som är 

internationellt accepterade, i och med att denna typ av kränkningar främst före- 

kommer i stor skala i transnationella eller multinationella sammanhang. 

Slutligen tar jag upp de möjliga negativa konsekvenser som framhållits vid den 

eventuella uppkomsten av tydligare ansvarsregler. 

Mina forskningsfrågor är således; 

 Har företag ett bindande juridiskt ansvar att upprätthålla mänskliga 

rättigheter i deras verksamhet? 

 Bör ett sådant ansvar i annat fall säkerställas? 

 I sådana fall hur? 
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1.2 Syfte 

CSR förespråkar att företag har ett ansvar för bland annat mänskliga 

rättigheter. För närvarande kan endast representanter för stater, på konventions- 

rättslig och sedvanerättslig grund och icke-statliga aktörer på sedvanerättslig 

grund i vissa fall, ställas till svars som ansvariga för brott mot mänskliga 

rättigheter.
1
 Juridiska personer är exkluderade när det kommer till ansvars- 

utkrävande, något som visat sig vara problematiskt då företag många gånger 

har en starkare ställning än stater världen över, detta till följd av företagens 

höga omsättning som många gånger är större an staternas statsbudgetar. De har 

därför möjlighet att ha en större påverkan på människor i de områden där de 

bedriver verksamhet.
2
 

Syftet med uppsatsen är att bidra till en samman- hängande bild av detta de 

lege ferenda (rätten som den borde vara)- område och belysa en tänkbar 

framtida utveckling inom juridiken. 

1.3 Teori och metod 

Teorin jag tillämpar på föreliggande studie är rättspositivistisk. Rättspositivism 

kännetecknas av en negativ syn på att det finns universella oberoende värden 

som kan fungera som rättskällor, till skillnad från naturrätten som bygger på 

denna typ av värdens existens. Inom rättspositivismen härskar uppfattningen att 

det som ska betraktas som ”rätten” måste kunna uppfattas empiriskt.
3
 

”Idag används termen positivism ofta i mycket vid mening, som betecknande en teori 

enligt vilken all verklig (objektivt identifierbar) rätt, till skillnad från naturrätten, är 

given av en i det nationella eller internationella samhället mänsklig makt.”
 4

 

Med citatet menas, som framgår, att rättspositivismen inte fäster vikt vid, kan 

hävdas universella värden som i naturrätten, och inte heller vid en statlig 

suveräns normbildning, utan vid det allmänna rättsmedvetandet så som det tar 

sig uttryck på ett empiriskt observerbart sätt.
5
 Denna syn anses vidare stämma 

väl överens med art. 38 i Internationella domstolens stadga. 

                                                 
1
 Joseph & Fletcher, s. 120. 

2
 Segerlund, s. 86. 

3
 Bring, m.fl., s. 34. 

4
 Bring, m.fl., s. 34. 

5
 Bring, m.fl., s. 34. 
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1. Domstolen, vars uppgift är att i överensstämmelse med internationell rätt avgöra 

sådana tvister, som hänskjutas till densamma, skall tillämpa: 

a. allmänna eller speciella internationella överenskommelser, vilka fastställa av de 

tvistande staterna uttryckligen erkända regler; 

b. internationell sedvänja, utgörande bevis för allmän praxis, godtagen såsom gällande 

rätt; 

c. allmänna, av de civiliserade folken erkända rättsgrundsatser; 

d. med förbehåll för bestämmelsen i artikel 59 rättsliga avgöranden och de olika 

ländernas mest sakkunniga författares lärosatser, såsom hjälpmedel för fastställande av 

gällande rätt. 

2. Detta stadgande skall icke inskränka domstolens behörighet att avgöra ett mål ex 

aequo et bono, om parterna äro ense därom.
6
 

Art. 38 i Internationella domstolens stadga räknar som synes uttömmande upp 

fem folkrättsliga källor som rättslig grund vid avgörandet av tvister. Dessa 

består av allmänna eller speciella internationella överenskommelser, inter-

nationell sedvänja, erkända rättsgrundsatser, rättsliga avgöranden och de olika 

ländernas mest sakkunniga författares lärosatser. Folkrätten stadgar tillåtna 

handlingssätt för stater och internationella organisationer på ett internationellt 

plan genom mellanstatliga avtal, så kallade traktater, vilka kompletteras av ”jus 

cogens” (se beskrivningen längre ned) och den folkrättsliga sedvanerätten. 

Utöver dessa ”primära” rättskällor finns så kallat ”sekundära” rättskällor i form 

av artikelns två sista stadgade källor.
7
 

Internationella konventioner, allmänna rättsgrundsatser och sedvanerätt om 

mänskliga rättigheter rör ”grundläggande rättigheter som varje enskild anses 

kunna hävda gentemot det allmänna”.
8
 Med det allmänna menas staten och 

företrädare för den. Juridiska personer så som multinationella företag kan 

således inte, i vart fall inte direkt, ställas till ansvar för brott mot mänskliga 

rättigheter enligt folkrättens grundkällor.
9
 Det råder, skulle man kunna hävda, 

en rättslöshet, när det kommer till ansvarsutkrävande till följd av företags 

negativa påverkan på de mänskliga rättigheterna. 

                                                 
6
 Art. 38 ICJ Statute. 

7
 Bring m.fl., s. 31. 

8
 I. Fisher, s. 13. 

9
 Clapham, s. 542. Utvecklas närmare i avsnitt 2.5. 
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De främsta internationella traktaterna utgörs av FN-stadgan, där det i art 1(3) 

bland annat framgår att ett av FN:s syften är att uppnå internationellt samarbete 

gällande främjandet av respekt för mänskliga rättigheter, samt de tre påföljande 

instrumenten; FN:s icke-bindande allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna (the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)), FN-

traktaterna om de medborgerliga och politiska rättigheterna (the International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) och om de ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheterna (the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights (ICESCR)). 

Utöver dessa tre fundament har det tillkommit en stor mängd multilaterala 

avtal med tillhörande kommittéer som övervakat implementeringen av 

desamma. Ett FN-organ av särskilt intresse inom ramen för detta arbete som 

utvecklat traktater med fokus på arbetstagares rättigheter, visserligen med 

avsaknad av den typ av kommitté som precis nämnts, är ”the International 

Labour Organisation” (ILO). De folkrättsliga mänskliga rättighetstraktaterna 

kan ses som varande under ständig utveckling med uppkomsten av nya 

rättigheter, omtolkning av existerande rättigheter, tillkomsten av 

implementeringsmekanismer samt verktyg så som tilläggsprotokoll till 

existerande traktater och generella uttalanden.
10

 

Dessa generella uttalanden lägger i sin tur grunden för hur stater agerar i 

förhållande till traktaten eller den specifika rättigheten som uttalandet rör och 

kan på så sätt bidra till folkrättslig sedvanerätt. Sedvanerätten binder som 

bekant stater utan att detta med nödvändighet framgår i skrift och 

kännetecknas, vilket den internationella domstolen (the International Court of 

Justice (ICJ)) framhållit, av en utbredd och nästan helt uniform och konsekvent 

praxis av stater förenad med en tro på att praxisen i fråga av lagen krävs, även 

kallat ”opinio juris”.
11

 

Den folkrättsliga sedvanerätten, som ju inte emanerar från skriftliga rättskällor, 

utan bygger på en gemensam praxis, måste vidare i linje med en rätts- 

positivistisk teori kunna påvisas. Idag anses det vara sedvanerätt, allmän 

                                                 
10

 Chinkin, s. 78 ff. 
11

 Chinkin, s. 81 ff. 
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folkrätt, som en majoritet av stater är överens om och inrättar sig efter. Alla 

stater behöver således inte agera i enlighet med varandra för att sedvanerätt ska 

anses föreligga, så länge majoriteten av stater gör det.
12

 

Jus cogens betecknar normer som anses vara så pass starkt förankrade i hela 

det internationella statssamfundet att ingen avvikelse från dessa kan ske utom 

till följd av uppkomsten av en annan norm med samma normhierarkiska 

ställning. Det rör sig alltså om sedvanerättsliga principer som är oöverskridbara 

(oavsett uttryckt samtycke till dessa), så som förbuden mot folkmord och 

slavhandel.
13

 

Den tredje rättskällan, utöver internationella traktater och den folkrättsliga 

sedvanerätten, är erkända rättsgrundsatser. Det råder delade meningar om vad 

som utgör erkända rättsgrundsatser. En del menar att det är nationella 

principer, andra att det är principer direkt tillämpliga på internationella 

relationer, ytterligare andra att principerna står att finna i FN-organens 

resolutioner liksom i uttalanden om konsensus.
14

 

Rättspraxis är den fjärde listade, visserligen icke regelrätta, källan i 

Internationella domstolens stadga art 38. De domstolar vars rättspraxis avses är 

inte preciserade och av art. 38 och art. 59 framgår att internationella domstolars 

avgöranden bara gäller mellan parterna. I praktiken har dock denna rättskälla i 

någon mån, på grund av bland annat den folkrättsliga sedvanerätten, kommit 

att innefatta såväl nationella och regionala som internationella domstolars 

samlade praxis.
15

 

Slutligen listas de olika ländernas mest sakkunniga författares lärosatser. Dessa 

produceras såväl av expertorgan som av individer och deras tyngd varierar 

utifrån variabler så som studiens kvalitet och den auktoritet som organet eller 

den enskilda författaren har. Några exempel på det stoff som är relevant som 

tillhörande denna typ av lärosatser är FN:s mänskliga rättighetsråds (the UN 

Human Rights Council (HRC)) särskilda procedurer och rapporter framtagna 

av icke-statliga organisationer, ”non- governmental organisations” (NGO), som 

                                                 
12

 Bring, m.fl., s. 34. 
13

 Chinkin, s. 84. 
14

 Chinkin, s. 85. 
15

 Chinkin, s. 86. 
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exempelvis Human Rights Watch. Dessa skrivelsers status är i sin tur i hög 

grad beroende av den användning som dessa genererar hos exempelvis stater.
16

 

De två i artikeln sistnämnda hjälpmedlen i fastställandet av vad som är folk- 

rättslig gällande rätt har alltså betydelse bl.a. vad avser framväxandet av opinio 

juris.
17

 

Ingen utav ovannämnda källor har traditionellt ansetts kunna utgöra grund för 

ett direkt företagsansvar då mänskliga rättigheter tidigare uteslutande kopplats 

till ett system av suveräna stater och en medborgarkontext.
18

 I den 

rättsvetenskapliga debatten har det dock framhållits att den statliga an- 

slutningen till konventioner om mänskliga rättigheter i förlängningen innebär 

att de icke-statliga aktörer som verkar på staten i frågas territorium även de har 

skyldigheter på konventionell grund.
19

 Idag sker, vilket undersöks längre fram, 

en utveckling där synen på staten som enda garant för upprätthållandet av 

mänskliga rättigheter luckras upp samtidigt som det sker landvinningar för 

traditionellt sett sekundära rättskällor.
20

 

Det har talats om en sjätte folkrättskälla, utöver de fem som stadgas i art. 38 

ICJ:s stadga, i form av det stoff som mellanstatliga organisationer, ”inter- 

governmental organisations” (IGO) producerar. Utbredd konsensus råder dock 

om att det trots dess uppenbarelse som rättskälla inte är det i juridisk mening. 

Istället talas det om s.k. ”soft law” (i bemärkelsen icke juridiskt bindande 

normer), mjuk rättspositivism (se nedan), som kompletterar nationell och 

internationell formell normbildning.
21

 

De ytterligare källor (märk att de inte har status som erkända rättskällor) som 

identifierats inom ramen för så kallad soft law är trots allt av särskilt intresse 

för den här uppsatsen. De traktaterna tillhörande FN-organen spelar en judiciell 

roll genom utvärderingen av staters rapporter angående konventionernas 

genomslag och organen vinner sådan auktoritet genom staternas anslutning till 

konventionerna. De särskilda klagomekanismerna knutna till konventionerna, 

                                                 
16

 Chinkin, s. 89. 
17

 Bring m.fl., s. 31. 
18

 Segerlund, s. 55. 
19

 Clapham, s. 542. Utvecklas närmare i avsnitt 2.5. 
20

 Clapham, s. 532. Utvecklas närmare i avsnitt 2.5. 
21

 Segerlund, s. 66. 
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spelar även de en roll i utvecklandet av mänskliga rättighetsnormer genom 

deras, visserligen icke-bindande, rekommendationer. Detta är en konsekvens 

av deras konventionsgrundade expertstämpel, något som ICJ bekräftat i fallet 

Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo genom uttalandet att 

dessa kommittéer bör tillmätas stor vikt.
22

 

Likaså resolutioner antagna av internationella institut, och då främst säkerhets- 

rådet, generalförsamlingen och HRC, har och anses fortsatt under vissa förut- 

sättningar utgöra kodifikationer av folkrättslig sedvanerätt. Utöver HRC:s 

resolutioner finns ett betydande antal övriga soft law- källor, så som riktlinjer, 

uppförandekoder och de instrument som emanerar ur världskonferenser av 

olika slag. Det finns även exempel på hur icke-bindande processer samman- 

tagna haft stor inverkan på definitionen av särskilda mänskliga rättigheter.
23

  

På folkrättsområdet sker en ständig kamp mellan naturrättsliga och 

positivistiska motiv. En utbredd uppfattning synes dock vara att folkrätt är det 

som, med tillämpande av en mjuk rättspositivistisk linje, d.v.s. en linje som 

varken har en bestämd rättskällesyn eller ett krav på staters konkreta samtycke, 

träder fram.
24

 Det är främst denna mjuka rättspositivism som jag ämnar 

tillämpa på föreliggande studie. Vad är då mjuk rättspositivism? 

Mjuk rättspositivism bygger på den konventionella ”hårda” rättspositivismen 

på så sätt att den kräver ett rättssystem och att normer ska kunna återfinnas i 

rättskällor.
25

 Skillnaden mellan den hårda och den mjuka rättspositivismen 

ligger i att den mjuka rättspositivismen erkänner normer som befinner sig i 

gränslandet mellan de lege lata (gällande rätt) och de lege ferenda. 

While prenormative acts do not create rights or obligations on which reliance may be 

placed before an international court of justice or of arbitration, and failure to live up to 

them does not give rise to international responsibility, they do create expectations and 

exert on the conduct of states an influence that in certain cases may be greater than that 

of rules of treaty or customary law.
 26

 

                                                 
22

 Chinkin, s. 89 ff. 
23

 Chinkin, s. 90 ff. 
24

 Bring m.fl., s. 40. 
25

 Weil, s. 438. 
26

 Weil, s. 415. 
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Mjuka rättspositivister fäster större vikt vid dessa ”prenormativa akter” som 

omnämns i citatet och tenderar att byta ut kravet på samtycke mot något som 

liknar konsensus, för bindandet av stater.
27

 

Anledningen till mitt val av en mjuk rättspositivistisk teori är mitt val av ämnes 

natur. Det rör sig, som framgått i inledningen, om ett de lege ferenda- område 

till största del bestående av NGO:s, exempelvis ILO, och IGO:s principer, 

främst EU och FN. Ett fåtal länder har därtill nationella bestämmelser direkt 

riktade mot företag men suveränitetsprincipen är förhärskande (om än 

ifrågasatt) inom folkrätten vilket ränder att nationell rätt får territoriellt 

avgränsad räckvidd.
28

 Bristen på tillämpliga regler enligt folkrättens grund-  

källor och prejudicerande rättspraxis är således svårigheter inom ramen för 

denna uppsats. 

Min metod är vedertagen juridisk metod med rättskälleläran som grund. Jag 

beaktar således lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin i fallande ordning.
29

 

Rättsvetenskaplig metod tillämpas i uppsatsens komparativa delar rörande 

utländsk gällande rätt och insikter från andra vetenskaper, internationella 

relationer i detta fall.
30

 

Beblandningen av folkrätt och internationella relationer är ett slags tvär-

vetenskapligt närmande som strävar efter att införliva teorier sprungna ur fältet 

internationella relationer, om internationella aktörers handlingar, i folkrätten.
31

 

Genom att närma sig ämnet på detta vis kan aspekter av internationella aktörers 

handlanden, som andra discipliner ignorerar eller enbart tar i beaktande ad hoc, 

tillföra fasthet till studien om företags mänskliga rättighetskränkningar.
32

 

Sammanflätningen av folkrätten och internationella relationer kan sägas gå 

bredvid den traditionella debatten genom att tillföra en annan disciplins insikter 

i det tillgängliga metodspektrumet.
33

 

                                                 
27

 Weil, s. 440. 
28

 McBarnet m.fl., s. 120. 
29

 Sandgren, s. 37. 
30

 Sandgren, s. 39. 
31

 Ratner & Slaughter, s. 3. 
32

 Ratner & Slaughter, s. 6. 
33

 Ratner & Slaughter, s. 8. 
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1.4 Avgränsningar 

Jag avgränsar mitt arbete till att diskutera straff- och skadeståndsrätt inom den 

internationella rätten (folkrätten och EU-rätten) och svensk nationell rätt samt 

det genomslag som internationella CSR-standarder haft på svenska- i vissa fall 

utländska- rättsförhållanden. I undersökningen kommer jag att väga in utländsk 

nationell rätt och utländska fall som komparation, särskilt fall som lett till åtal. 

Diskussionen om CSR- standarders genomslag fokuseras på FN:s vägledande 

principer om företag och mänskliga rättigheter (UNGP) och dess krav på så 

kallad ”Respect for Human Rights” men omfattar till viss del riktlinjer från 

”the Organisation for Economic Cooperation and Development” (OECD) för 

multinationella företag, de tio principerna i FN:s Global Compact (UNGC), 

den vägledande ISO-standarden om socialt ansvarstagande (ISO 26000) samt 

ILO:s trepartsförklaring om multinationella företag och socialpolitik. 

Jag ägnar en mindre del utav uppsatsen åt att diskutera framtidsutsikterna på 

CSR- området. Då undersöker jag särskilt EU:s nyligen antagna direktiv om 

redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och 

mångfaldspolitik samt FN:s mänskliga rättighetsråds beslut att påbörja arbetet 

för ett bindande regelverk i syfte att stävja företags kränkningar av mänskliga 

rättigheter. 

1.5 Material 

För utredningen av den soft law som finns på området undersöker jag utöver 

IGO:s och NGO:s publicerade standarder och deras genomslag, vetenskapliga 

artiklar på området. Utöver det skenbart rent juridiska materialet på området 

(ingen primär folkrättskälla behandlar dock som ovan framgått företags ansvar 

för upprätthållandet av mänskliga rättigheter) använder jag mig av Lisbeth 

Segerlunds avhandling om CSR vid institutionen för internationella relationer 

på Stockholms Universitet.
34

 Avhandlingen belyser det författaren kallar en 

normkonsolidering och internalisering av normer rörande CSR, driven av det 

hon kallar normentreprenörer, bestående av organisationers initiativ via icke 

konventionella kanaler. 

                                                 
34

 Segerlund, Lisbeth, Making Corporate Social  Responsibility an International Concern, 

Norm Construction in a Globalizing World, Stockholms Universitet, Stockholm, 2007. 
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1.6 Terminologi 

Det är nödvändigt att kort reda ut begrepp som är frekvent återkommande i 

uppsatsen och vad jag menar när jag begagnar dessa, särskilt då en del begrepp, 

inom ramen för den här uppsatsen, kan ha en snävare eller annan betydelse än 

den allmänt vedertagna. 

1.6.1 Vad är mänskliga rättigheter (MR)? 

Mänskliga rättigheter är ”grundläggande rättigheter som varje enskild anses 

kunna hävda gentemot det allmänna”. De mänskliga rättigheterna vilar på såväl 

nationell, genom exempelvis den svenska regeringsformens 2:a kapitel, som 

folkrättslig så kallad mellanstatlig grund, vilket innebär att brott mot mänskliga 

rättigheter begångna av en stat mot en individ även är brott mot folkrätten och 

kan föranleda ansvarsutkrävande på internationell nivå.
35

 För att utröna vad 

som betraktas som mänskliga rättigheter på den internationella nivån, d.v.s. 

folkrättsnivån, råder internationell konsensus om att dessa bygger på staters 

samtycke uttryckt på sätt som framgår av art. 38 i ICJ:s stadga.
36

 

1.6.2 Vad är Corporate Social Responsibility (CSR)? 

Förenklat kan sägas att CSR är företags samhällsansvar. OECD anser att CSR 

är ”sökandet efter ett effektivt samspel mellan företag och de samhällen i vilka 

de verkar” (författares översättning).
37

 Vad innebär då det? Tidigare har 

företags huvudsakliga mål varit vinstmaximering för aktieägares räkning. 

Sedan några decennier tillbaka ser vi dock en utveckling där företag tar ett 

utökat ansvar gentemot andra intressenter, såsom de människor deras 

verksamheter påverkar, både socialt och genom inverkan i människornas miljö. 

Målet är fortfarande att generera vinster men det innefattar en exercis av socialt 

ansvartagande. Under begreppet CSR har kommit att innefattas allt från 

företags fördjupade ansvarstagande för miljöpåverkan, angelägenhet om 

upprätthållandet av mänskliga rättigheter, till motstånd mot korruption.
38

 Inom 

ramen för detta arbete refererar termen till företags ansvar för mänskliga 

rättigheter. 

                                                 
35

 Fisher, s. 13. 
36

 Chinkin, s. 77. 
37

 OECD, ”What is corporate social responsibility?” (OECD), 

http://www.oecd.org/corporate/guidelinesformultinationalenterprises/corporateresponsibilityfre

quentlyaskedquestions.htm. 
38

 McBarnet m.fl., s. 9 ff. 

http://www.oecd.org/corporate/guidelinesformultinationalenterprises/corporateresponsibilityfrequentlyaskedquestions.htm
http://www.oecd.org/corporate/guidelinesformultinationalenterprises/corporateresponsibilityfrequentlyaskedquestions.htm
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1.6.3 Vad är due diligence? 

Due diligence är ett vanligt förekommande begrepp vid företagsförvärv och har 

betecknats som ”en undersökningsprocess och utredning utförd av en förväntad 

köpare i syfte att säkerställa att den köper det som den tror sig köpa” 

(författares översättning).
39

 Det används på många områden som uttryck för ett 

agerande utifrån försiktighetsstandarder men på mänskligarättighets- området 

saknas ännu så länge en internationellt vedertagen beskrivning av due 

diligence. Inom ramen för denna undersökning är det (UNGP):s definition av 

vad som utgör mänskliga rättigheters due diligence som refereras till och som 

utvecklas i avsnitt 2.3.1. Den kan sägas stämma överens med den definition 

som återfinns i Black´s Law Dictionary, som lyder; 

Such a measure of prudence, activity, or assiduity, as is properly to be expected from, 

and ordinarily excercised by, a reasonable and prudent man under the particular 

circumstances; not measured by any absolute standard, but depending on the relative 

facts of the special case. Perry v. Cedar Falls, 87 Iowa, 315, 54 N. W. 225; Dillman v. 

Nadelhoffer, 1G0111. 121, 43 N. E. 378; Hendricks v. W. U. Tel. Co., 120 N. C. 304, 

35 S. E. 543, 78Am. St. Rep. 058; Highland Ditch Co. v. Mumford. 5 Colo. 330.
40

 

1.6.4 Vad är transnationella företag? 

Benämningen multinationella företag brukar beteckna företag med verksamhet 

i många länder och som dessutom har en styrande makt i dessa. De skiljer sig 

på så sätt från transnationella företag (TNC):s som visserligen har verksamhet i 

flera länder men inte i särskilt många och vars styrande makt kan vara mer 

begränsad. Det finns en ytterligare definition på TNC:s som säger att det 

betecknar moderbolag med 10 % av aktierna i utländska dotterbolag.
41

 Jag 

kommer arbetet igenom att använda förkortningen TNC för att hänvisa till både 

multinationella och transnationella företag. 

1.7 CSR:s historiska utveckling 

Det började skrivas om CSR under 1900-talet
42

 och organisationen ILO, en 

internationell arbetarorganisation, etablerades 1919. Den uppstod som en följd 

av mellanstatliga konferenser rörande anställningsskydd och gav upphov till en 

rad konventioner med arbetsrättsliga förtecken. Tiden kring organisationens 

                                                 
39

 Howson, s. 4. 
40

 http://thelawdictionary.org/due-diligence/. 
41

 Segerlund, s. 24. 
42

 Segerlund, s. 94 ff. 
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etablering präglades av antislaveri- och arbetarrörelser samt kyrklig 

mobilisering för framhävande av moraliska överväganden relaterade till 

ekonomisk verksamhet.
43

 

 

Den rättsvetenskapliga debatten om CSR tog fart på allvar med Howard R. 

Bowen i spetsen under 1950-talet.
44

 Men det var först under 1970-talet som 

speciellt tre internationella händelser placerade CSR på den politiska agendan 

för en längre tid framåt. Dessa var FN:s Center för Transnationellt samarbetes 

(the UN Center on Transnational Corporations, (UNCTC)) arbete med att ta 

fram en uppförande- kod för transnationella företag, antiapartheidrörelsen 

riktad mot transnationella företag verksamma i eller med verksamhet riktad 

mot Sydafrika och bojkotten av företaget Nestlé med världshälso- 

organisationens (WHO) efterföljande utarbetande av en internationell kodex 

angående marknadsföringen av bröstmjölkssubstitut.
45

 

 

Dessa tre exempel speglar hur aktörer som influerat internationella relationer 

gått från främst stater och IGO:s till att i högre utsträckning involvera NGO:s. 

Likaså typen av NGO:s, de problem som de försökte tackla samt deras mål och 

medel skiljde sig från tidigare.
46

 UNCTC upplöstes dock och likaså försöket att 

ta fram en uppförandekod då FN ansågs ingripa för mycket i privata 

affärsrelationer. Istället skiftades fokuset från att reglera affärer till att 

underlätta för utvecklingsländer att få tillgång till utländska investeringar.
47

 

 

Det var främst i mitten på 90-talet som CSR- organisationer med fokus på 

mänskliga rättigheter och arbetsrätt uppstod.
48

 Dessa kan delas in i tre olika 

kategorier av NGO:s; aktivister, handelsinitiativ och multiintressenter. 

Aktivistorganisationerna kännetecknas av bl.a. lobbying och metoder så som 

demonstrationer. 

                                                 
43

 Segerlund, s. 91 ff. 
44

 Segerlund, s. 94 ff. 
45

 Segerlund, s. 94 ff. 
46

 Segerlund, s. 112. 
47

 Nolan, s. 147. 
48

 Segerlund, s. 118. 
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Organisationerna uppkomna ur handelsinitiativ av företag och handelsledare 

och organisationerna kallade multiintressenter kännetecknas av varierade 

aktörer som samarbetade kring problemformuleringar och tänkbara lösningar.
49

 

 

Från 90-talet fram till idag har utvecklandet av soft law- mekanismer på 

regeringsnivå, på regional nivå samt på industrinivå på allvar vuxit i betydelse 

för att vägleda framsteg i företagshandlande gällande mänskliga rättigheter.
50

 

90-talet vittnar också om ett ökat fokus på företags leverantörskedjor, något 

som t.ex. fallet Kasky v. Nike är ett exempel på. Där stämdes företaget Nike 

för bl.a. falsk marknadsföring då det påstod att det inte utnyttjade låglöne- 

fabriker, något som visade sig vara falskt.
51

 

Företag ses alltmer som agenter för social förändring.
52

 Som ett led i denna 

utveckling har FN under tidigt 2000-tal på nytt gjort försök att driva på 

företagens ansvarstagande genom antagandet av FN:s Global Compact 

(UNGC). Det är tio principer gällande bl.a. mänskliga rättigheter som företag 

kan ansluta sig till.
53

 Inom FN gjordes även ett nytt försök att kodifiera företags 

ageranden med avseende på bl.a. mänskliga rättigheter genom utarbetandet av 

”the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other 

Business Enterprises with Regard to Human Rights” (UN Norms).
54

 Även 

denna gång föll försöket i stöpet då det möttes av kritik för att innebära bl.a. en 

privatisering av mänskliga rättigheter.
55

 

Istället inrättades en särskild representant för företag och mänskliga rättigheter 

(the Special Representative of the Secretary- General on Business and Human 

Rights (SRSG)) som år 2008 presenterade ramverket ”Skydda, respektera och 

åtgärda” (författares översättning) med syfte att göra klart hur företag skulle 

förhålla sig till juridiska principer när de verkar i främst svaga stater
56

 samt 

                                                 
49

 Segerlund, s. 120 f. 
50

 Nolan, s. 148. 
51

 McBarnet, s. 40 f. Utvecklas närmare i avsnitt 2.5. 
52

 Segerlund, s. 105 f. 
53

 Nolan, s. 149. Utvecklas närmare i avsnitt 2.3.3. 
54

 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Economic, Social 

and Cultural Rights: Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other 

Business Enterprises with Regard to Human Rights, 26 August 2003, 

E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2. 
55

 Nolan, s. 150. 
56

 UN Framework, A/HRC/8/5 s. 5 punkt 11. Se avsnitt 2.3.1. 
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UNGP i syfte att visa hur ramverket skulle implementeras.
57

 Ramverket och 

principerna har varit centrala i diskussionen kring CSR och analyseras närmare 

i avsnitt 2.3.1 och avsnitt 2.5. 

1.7.1 Sammanfattande om CSR 

CSR kan ses som en pågående process där ett observerbart skifte sker från 

företags ansvar för vinstmaximering inför aktieägare till företags ansvar inte 

bara för vinstmaximering, utan även för människor och miljö som de påverkar. 

Ett annat skifte inom denna process är även det observerbart, nämligen det från 

en syn på staten som exklusiv garant för upprätthållandet av mäskliga 

rättigheter till en syn på att även icke-statliga aktörer har ett ansvar för att 

respektera och kanske även upprätthålla mänskliga rättigheter. Processen som 

sådan äger vidare rum med inverkan av en mängd olika aktörer, från individer 

eller de minsta gräsrotsorganisationerna till FN:s mest auktoritativa organ. 

1.8 Disposition 

I kapitel två undersöker jag nuvarande rättsläge gällande frågan huruvida 

företag kan anses ha ett direkt juridiskt bindande ansvar att upprätthålla 

mänskliga rättigheter. I avsnitt 2.1 undersöks därför till att börja med 

folkrättsliga regler och med avseende på skadestånd, EU-rättsliga regler, för att 

i första hand konstatera det ansvar som ligger på staten i syfte att i andra hand 

avgöra om reglerna kan anses ligga till grund för ett företagsansvar, direkt, 

eller indirekt via staten. I avsnitt 2.2 undersöks vidare nationell rätt och då 

främst svensk gällande rätt på straffrätts- och skadeståndsområdena för att 

fungera som komparation mot avsnitt 2.1. En bredare komparation sker även 

med ett amerikanskt lagrum som haft stor betydelse på området internationellt. 

I avsnitt 2.3 undersöks vidare den soft law som finns på området eftersom det 

nästan uteslutande är genom denna som företag adresseras. Avsnitt 2.4 syftar i 

sin tur till att klargöra vilken ställning Sverige intagit i förhållande till den soft 

law som presenterats i avsnitt 2.3. I de två påföljande avsnitten 2.5 och 2.6 

analyseras och sammanfattas de iakttagelser som gjorts gällande frågan om 

företagens direkta ansvar. Kapitel 3 är titulerat ”rättsutveckling” och redogör, 

som namnet antyder, för den rättsvetenskapliga debatten i frågorna om, dels 

                                                 
57

 UN Guiding Principles, A/HRC/17/31, paragraf 14. Se avsnitt 2.3.1. 
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huruvida ett direkt företagsansvar är önskvärt, dels hur det i så fall bör 

realiseras. I avsnitt 3.1 undersöks således den förstnämnda frågan och o- 

beroende av den slutsats som dragits i avsnittet undersöks vidare i avsnitt 3.2 

den andra frågan. Avsnitt 3.3 behandlar i sin tur den nära förestående 

rättsutvecklingen på området som säger något om vad debatten, i vart fall i 

realtid, utmynnat i. I kapitel 4 framför jag avslutningsvis min slutsats och mina 

avslutande reflektioner. 

2 Nuvarande rättsläge 

Kapitlet inleds med en genomgång av statens folkrättsliga skyldigheter i 

relation till företags mänskligarättighets- kränkningar följt av folkrätts- och 

EU-rättsliga regler på straff- och skadeståndsrättens områden. En genomgång 

sker därefter av svenska straff- och skadeståndsrättsliga regler rörande företag 

samt en komparation med amerikansk lagstiftning direkt tillämplig på företag. 

En genomgång av undersökningens relevanta CSR- standarder sker samt en 

redogörelse för Sveriges anslutning till dessa. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om soft law och en sammanfattande kommentar. 

2.1 Folkrätten 

2.1.1 Statligt ansvar inom och utom jurisdiktionen 

Suveränitetsprincipen
58

 är central inom folkrätten, om än inte okontroversiell. 

Den innebär, som bekant, att varje stat oavsett rikedom eller geografisk 

utbredning har ensam jurisdiktion (d.v.s. möjlighet att utöva legitim makt) över 

det egna territoriet vilket innefattar både individer och egendom.
59

 Staten har 

likaledes en skyldighet att skydda individerna på dess territorium från över- 

grepp, såsom kränkningar av mänskliga rättigheter. En intressant tänkbar aktör 

inom ramen för denna uppsats, som staten kan tänkas ha en skyldighet att 

ingripa mot i uppfyllandet av denna skyldighet, är TNC:s. 

 

 

                                                 
58

 FN-stadgan, 24 Oktober 1945, 1 UNTS XVI, art. 2(1). 
59

 Bring m.fl, s. 57. 



16 

 

Staten kan anses ha en skyldighet att, i egenskap av tillträdande till exempelvis 

Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR), tillse att 

kränkningar som aktörer begår av konventionens stadgade rättigheter medför 

ansvarsutkrävande.
60

 Men bara för att en ”mänskligrättighetskränkning” sker 

inom en stats jurisdiktion genom en aktiv handling av en aktör eller genom 

underlåtenhet att förhindra en sådan kränkning innebär det inte att en stat 

automatiskt anses ansvarig för kränkningen.
61

 

Under den internationella sedvanerätten är staten ansvarig för kränkningar av 

internationella juridiska åtaganden då handlingen kan tillskrivas staten, något 

som kodifierats i FN:s folkrättskommissions (International Law Commission 

(ILC)) ”Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful 

Acts”
62

.
63

 Staten har ett direkt ansvar för handlingar begångna av statliga 

aktörer och kan tänkas, vilket är vanligt idag, ha ett ansvar för privata aktörer 

som bemyndigats att sköta statliga angelägenheter.
64

 Det mänskliga rättighets- 

området har dock utvecklats på så sätt att det förutom statligt ansvar gentemot 

individer för statliga aktörers handlanden och aktörer som genomför verk- 

samheter på statligt uppdrag också kommit att generera en användning av 

konceptet ”due diligence” för att pådriva privata aktörers (utan statligt ägande 

eller uppdrag) ansvar för mänskliga rättighetskränkningar.
65

 

Aktuella frågor, utöver de ovan nämnda, är idag om företags handlingar 

utanför statens jurisdiktion kan medföra ett ansvar för staten där företagen har 

sitt hemvist och inte minst (vilket är den här uppsatsens fokus) för företagen 

själva som begått den mänskliga rättighetskränkningen. Den senare frågan 

diskuteras närmare i avsnitt 2.5. 

I vissa fall kan stater intervenera mot främmande staters kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna, men detta gäller bara grova brott mot mänskligheten, 

t.ex. folkmord.
66

 Ingen stat är dock i dags dato förpliktigad, utan snarare för- 

                                                 
60

 Bring m.fl., s. 75. 
61

 Joseph & Fletcher, s. 119. 
62

 International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1. 
63

 McCorquodale & Simons, s. 601. 
64

 Joseph & Fletcher, s. 123. 
65

 Joseph & Fletcher, s. 138. Utvecklas närmare i avsnitt 2.3.1. 
66

 Bring m.fl., s. 91. 
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hindrad till följd av suveränitetsprincipen, att ingripa mot ett företag med hem- 

vist inom staten som ägnar sig åt verksamhet som strider mot de mänskliga 

rättigheterna i en annan stat. Stater kan dock, under vissa förutsättningar, anses 

ha en växande skyldighet under internationell rätt att reglera inhemska företags 

eller deras utländska dotterbolags extraterritoriella aktiviteter, med risk för att 

annars få utstå internationellt ansvar.
67

 

ICJ fastslår att alla staters skyldigheter till följd av alla internationella 

mänskliga rättighetsinstrument (som en stat är ansluten till) och, nödvändigt- 

vis, alla internationella sedvanerättsliga mänskliga rättigheter även är applicer- 

bara på staters handlingar utanför deras territorium.
68

 Skyldigheten begränsas 

till handlingar utförda under statens jurisdiktion med vilket menas handlingar i 

relation till någon inom statens makt, effektiva kontroll eller auktoritet.
69

 Det 

rör sig främst om två fall, dels när staten överlåter statliga angelägenheter till 

företag, dels när företag agerar efter statens instruktioner, under statens ledning 

eller kontroll. 

Utöver dessa två fall kan staten även hållas ansvarig om den genom hjälp eller 

bidrag till företag kan anses vara medverkande till internationellt rättsvidriga 

handlingar utförda av en annan stat eller företaget självt.
70

 

När det gäller förhållandet mellan inhemska företag och deras utländska 

dotterbolag har man länge haft en syn på dessa som separata juridiska entiteter 

som faller in under sina respektive staters jurisdiktion men denna syn har börjat 

skifta till fördel för en mer holistisk syn på TNC:s, vilket nationella domstolar 

visat och som även fått tydligt genomslag i internationella traktater som 

exempelvis FN:s antikorruptionskonvention från år 2003.
71

 Detta har i sin tur 

medfört en utveckling där stater och domstolar alltmer inkluderar och förväntas 

inkludera inhemska företags utländska dotterbolag i deras förebyggande och 

verkställande jurisdiktions räckvidd, ett slags ansvarsgenombrott alltså.
72

 

                                                 
67

 McCorquodale & Simons, s. 598. 
68

 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. 

Uganda), Judgement I.C.J. Reports 2005, p. 168. 
69

 McCorquodale & Simons, s. 605. 
70

 McCorquodale & Simons, s. 606. 
71
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Några exempel på detta återfinns i amerikansk rätt, vilket utvecklas närmare i 

avsnitt 2.2.3. Det talas alltså om en slags mänskliga rättigheters due diligence 

även för stater.
73

 

2.1.2 Straffrättsligt ansvar 

Det går inte inom svensk straffrätt att ställa en juridisk person inför rätta utan 

det närmaste man kommer ansvarsutkrävande av företag är att döma en fysisk 

person i företagsledning om denna uppfyller objektiva och subjektiva kriterier. 

Huvudregeln är också att endast brott förövade i Sverige faller under svensk 

straffrätt men det finns undantag från denna (för en närmare beskrivning av 

svenska rättsförhållanden se avsnitt 2.2.1). Vidare finns så kallade universellt 

tillämpliga brott som kännetecknas av att de anses brottsliga världen över och 

att de strider mot vad som anses som moraliskt, exempelvis mord. 

Ett krav för att en stat ska kunna ingripa mot denna typ av universellt 

tillämpliga brott på en annan stats territorium och således bryta suveränitets- 

principen är att det går att bevisa en viss anknytning till staten i fråga. Det kan 

t.ex. röra sig om att det är en svensk som begått ett brott utomlands eller att 

brottsoffret är svenskt.
74

 Ett annat undantag från suveränitetsprincipen är den 

så kallade universalitetsprincipen, som tar sikte på alla brott i den viserade 

staten under vars jurisdiktion eller på vars territorium brottet begås, med 

motiveringen att staten i frågas objektivitet är ifrågasatt. I praktiken tar ingrepp 

från en stat med hänvisning till universalitetsprincipen sikte på grövre brott så 

som krigsbrott och terrorism med internationella mål. Många länder men inte 

alla har hävdat sin straffrättsliga jurisdiktion över denna typ av handlingar 

genom nationell lagstiftning. Svenska domstolars behörighet i detta avseende 

har reglerats i 2:2 4 stycket Brottsbalken (BrB) samt 2:3 p.6 BrB.
75

 

2.1.3 Skadeståndsrättsligt ansvar 

Om en skada uppstått utomlands är det möjligt att föra en skadeståndstalan i 

svensk domstol under vissa förutsättningar, att det t.ex. måste finnas en 

anknytning till Sverige.
76

 De frågor som måste besvaras i samband med en 
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sådan talan är framförallt när skadan i fråga kan härledas tillbaka till ett svenskt 

företag, om svensk domstol i så fall har domsrätt samt enligt vilket lands regler 

som skadeståndsbedömningen ska göras (för en närmare beskrivning av 

svenska rättsförhållanden se avsnitt 2.2.2). 

För att avgöra jurisdiktionsfrågan bör vi, i ett unionsrättsligt perspektiv, titta på 

Bryssel- I- förordningen som tillsammans med EU-domstolens rättspraxis 

verkar harmoniserande på medlemsstaternas domsrättsreglering.
77

 Den stadgar 

att det vid forumval är avgörande var den mot vilken talan riktas har sitt 

hemvist.
78

 Detsamma gäller juridiska personer.
79

 

Vid avgörande av lagvalsfrågan finns tre alternativ. Antingen gäller lagen i det 

land där skadan uppkom, lagen i det land där den skadegörande handlingen 

inträffade eller lagen som har bestämts av de tvistande parterna.
80

 I denna fråga 

är Rom- II- förordningen central enligt vilken lagen vid en utomobligatorisk 

tvist ska vara den som tillhör den stat i vilken skadan uppkom.
81

 

I frågan om företagets ansvar är bevisningen givetvis ett centralt problem men 

även vem eller vilka som kan hållas ansvariga för skadan. Båda aspekterna 

medför logiskt nog ökade svårigheter när det rör en skada som uppkommit i 

slutet på en underleverantörs- eller dottebolagskedja. 

De grunder som redan idag kan komma ifråga och som bör nämnas inom 

ramen för detta arbete torde vara bolagsrättsliga eller skadeståndsrättsliga.
82

 På 

bolagsrättslig grund blir frågan vilket ansvar en aktör längre ned i kedjan 

besitter gentemot exempelvis ett moderbolag eller en beställare från en 

underleverantör. På skadeståndsrättslig grund blir frågan om en aktör, t.ex. ett 

moderbolag, har varit tillräckligt involverat i uppkomsten av en skada, för att 

det ska kunna hållas ansvarigt för skadan.
83

 Denna fråga är som visats förenad 

med juridiska och bevismässiga svårigheter. Svårigheterna måste bemästras om 

samhället effektivt ska kunna bekämpa mänskliga rättighetsbrott som begås av 
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företag utomlands, antingen genom nationell lagstiftning eller genom ett 

tydligare erkännande av de internationella mänskliga rättighetsprinciperna 

alternativt nya mer kraftfulla sådana. 

2.2 Nationell rätt 

2.2.1 Straffrättsligt ansvar 

En juridisk person kan inte straffas för ett brott i svensk straffrätt. En fysisk 

person med ledande ställning eller ansvar inom ett företag kan dock åtalas om 

det inom företagets verksamhet förekommit brottsliga handlingar.
84

 Företags- 

ansvarsreglerna i svensk rätt bygger på att ansvaret ska vara fördelat på ett 

sådant sätt att de på ett effektivt sätt efterföljs, därför ligger det huvudsakliga 

ansvaret på företagets ledning och straffansvaret kan inte delegeras.
85

 Det 

närmaste vi kommer straffansvar för en juridisk person i svensk rätt är 

sanktionen företagsbot vilken stadgas i 36:7 BrB.
86

 

Svensk straffrätt utgår som bekant från så kallat objektivt och subjektivt 

ansvar. Objektivt på så sätt att de objektiva brottsrekvisiten i en brottsparagraf 

uppfyller det som stadgas i 1:1 BrB och subjektivt på så sätt att gärnings- 

personen har genomfört eller avstått från att genomföra handlingen med uppsåt 

eller genom oaktsamhet.
87

 Här uppstår en problematik. Företagens agerande, 

eller rättare sagt de ledande personernas agerande, när det kommer till due 

diligence för att minimera negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna är 

inte straffbelagt i svensk rätt (för en närmare beskrivning av vad som utgör 

mänskliga rättigheters due diligence se avsnitt 2.3.1). 

Ett exempel som ofta refereras till som varande en direkt reglering av företags 

skyldigheter är EKMR. Den har horisontell effekt vilket innebär att den är 

tillämplig mellan privata subjekt. Ansvar för kränkningar av konventionens 

stadgade rättigheter är dock inte direkt utkrävbara av ett privat subjekt utan 

indirekt via staten, för bristande nationell lagstiftning exempelvis.
88
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2.2.2 Skadeståndsansvar 

Grundbulten i skadeståndsrätten är att en skada har uppstått. Detta framgår utav 

2:1 skadeståndslag (1972:207) (SkL) i vilken stadgas att den som uppsåtligen 

eller genom vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Den 

så kallade culparegeln kommer även till uttryck i paragrafen. Culpa betyder 

vållande och i bedömningen av en persons culpaansvar till följd av vårdslöshet 

ingår att utreda om en person i en situation borde ha handlat annorlunda för att 

undvika att skada uppkom. Bedömningen av hur personen borde ha handlat 

sker i sin tur utifrån uppställda standarder i författningar och föreskrifter.
89

 

När det gäller företag krävs dessutom att skadan har uppstått inom ramen för 

företagets verksamhet. Om företag brister i uppfyllelsen av deras due diligence 

eller har en otillräcklig due diligence från början kan det potentiellt medföra en 

skada i skadeståndslagens mening. Krav på företag kan följa på många olika 

områden, ett exempel är det så kallade principalansvaret (se 3:1 SkL).
90

 Andra 

ansvarsområden kan exempelvis vara att inrätta sig efter specifika överens- 

kommelser och standarder (compliance- krav) eller att uppfylla ett lagstadgat 

produktansvar.
91

 Kanske kan det i framtiden medföra skadeståndsansvar att 

inte respektera mänskliga rättigheters due diligence enligt de internationella 

ramverken. Så är inte fallet idag. 

Ytterligare regler rörande specifikt aktiebolags skadeståndsansvar återfinns i 

kapitel 29 i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) vilka utgör handlings- 

dirigerande stadganden riktade mot stiftare, styrelseledamot och verkställande 

direktör.
92

 Bolagsledningen och den verkställande direktören har en lojalitets- 

plikt gentemot aktieägarna i aktiebolaget för att uppfylla de uppgifter som 

delegerats till dem och om dessa inte uppfylls kan det generera ett 

skadeståndsansvar.
93

 Reglerna i 29 kap. ABL tar endast sikte på förmögenhets- 

skador på grund av aktiebolags organledamöters handlande.
94
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Av 29:1 ABL framgår att en stiftare, styrelseledamot eller verkställande 

direktör ska ersätta en skada som denna orsakar uppsåtligen eller av 

oaktsamhet under fullgörande av sitt uppdrag. Till de ovanstående rekvisiten 

adderas även ett krav på ett adekvat orsakssamband.
95

 

Frågan är hur uppförandekoder och andra due diligence- baserade förpliktelser 

med syfte att minska företags negativa påverkan på de mänskliga rättigheterna 

får genomslag i skadeståndsrätten. Företag måste redan idag givetvis uppfylla 

lagar och andra normer men kan standarder så som exempelvis FN:s väg- 

ledande principer utan uttryckligt krav på bolagsledningen utgöra en 

bedömningsgrund för hur ett företag borde ha agerat istället och på så vis 

undvikit en skadegörande handling? Som kommer att utvecklas längre fram 

finns inget juridiskt bindande stöd i dagsläget för att det skulle vara på det 

viset. 

Något som talar emot en utveckling mot mer långtgående skadeståndsrättsliga 

regler är de svårigheter som uppstår ju större och ju fler nätverk företag har 

geografiskt med verksamhet via dotterbolag och underleverantörer. Ännu 

svårare skulle det bli för företag vars verksamhet eller delar av verksamheten är 

förlagd till geografiska områden kända för att innebära etiska svårigheter. Just 

det sistnämnda är visserligen, förutom en försvårande dimension, ytterligare en 

anledning till att reglera företagens verksamheter utomlands i och med att 

värdländerna som många gånger är utvecklingsländer, ofta är oförmögna eller 

ovilliga att effektivt kontrollera utländska TNC:s. De kan även vara för- 

hindrade att göra detta till följd av internationella konventionsåtaganden så som 

bilaterala handelsavtal.
96

 

TNC:s som har sin verksamhet i konfliktdrabbade områden, i diktaturer eller 

som har affärsrelationer med en icke-statlig aktör i en civil konflikt löper 

dessutom sannolikt större risk att medverka till kränkningar.
97
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Angående en skadeståndstalan till följd av brott framgår av 2:2 SkL att den 

som genom brott uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar ren förmögenhets- 

skada ska ersätta denna.
98

 Denna regel träffar således ej heller företag som 

entitet då dessa inte kan begå brott i straffrättslig mening. 

Ansvarsgenombrott har aktualiserats i svensk rätt då moderbolag blir ansvariga 

för dotterbolags skulder men i övrigt gäller huvudregeln att varje enhet svarar 

för sig själv.
99

 Länge har man sett på dotterbolag som separata entiteter från 

deras moderbolag och att varje entitet varit föremål för dess respektive stats 

jurisdiktion, något som i stort baserat sig på ICJ:s dom i det så kallade 

Barcelona Tracton- fallet. Men idag uppmärksammas alltmer företags och 

företagsgruppers tendens att utnyttja olika typer av konstellationer inom ramen 

för vad som anses lagligt till att undvika statlig reglering av viss verksamhet.
100

 

EU-domstolens närmande i konkurrensfall har varit att undersöka aspekter som 

hört till företagsgruppens struktur och hur det interna förhållandet ser ut i 

verkligheten.
101

 

Redan idag finns en betydande statspraxis på områden som bland annat 

konkurrens, aktieägar- och konsumentskydd, antimutbrott- och korruption som 

förlänger nationell rätt till att reglera inhemska moderbolag som verkar genom 

utländska dotterbolag. Gällande det mänskligarättighets- området finns dock 

inte någon internationell reglering rörande ansvarsgenombrott men nationella 

domstolar har börjat ”spräcka företagsslöjan” (författares översättning) i syfte 

att åtala inhemska moderbolag för deras dotterbolags kränkningar av 

internationellt erkända mänskliga rättigheter.
102

 Framför allt i USA har detta 

visat sig, något som utvecklas närmare i nästföljande avsnitt. 

Sammantaget talar ovanstående utläggning, trots avsaknad av direkt tillämpliga 

regler på företags kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för att bolags- 

ledningen bör ha ett intresse av att följa inte bara gällande regler utan även de 

due diligence- åtaganden som företagen ställt upp och i ljuset av växande 

förväntningar på företags efterlevnad av internationella standarder, även dessa. 
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2.2.3 US Alien Tort Claims Act 

Som framgått i tidigare avsnitt existerar inget lagstadgat direkt företagsansvar 

för mänskliga rättighetskränkningar idag vare sig under folkrättens erkända 

källor (se ICJ:s stadga art. 38) eller under nationell svensk rätt. Men det finns 

redan idag olika sätt för stater att skydda individer från mänskligarättighets- 

kränkningar av icke- statliga aktörer. För att nämna några kan en stat 

inkorporera konventioner i den nationella lagstiftningen vilket kan medföra ett 

ansvar för dessa aktörer utan vidare speciallagstiftning, att möjliggöra åtal mot 

dessa aktörer på den grund att de gjort sig skyldiga till mänskligarättighets- 

kränkningar, något som USA:s ”the Alien Tort Claims Act” (ATCA) uppfyller, 

vidare att lagstifta specifikt med bäring på icke- statliga aktörer likt 

Storbritannien gjort genom ”the Human Rights Act 1998”.
103

  

Att mänskliga rättigheter skulle vara bindande för företag på en internationell 

nivå betyder inte att företag per automatik skulle kunna dömas av en inter- 

nationell domstol men rättigheterna skulle kunna ligga till grund för åtal vid 

nationella domstolar, så som har skett i USA
104

 och som utvecklas nedan. 

”The district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a 

tort only, commited in violation of the law of nations or a treaty of the United States”.
105

 

ATCA, en amerikansk lagstiftning från år 1789 som tillkom mot pirat- 

verksamhet, har kommit att utnyttjas för att uppnå kompensation av icke-

statliga aktörer för kränkningar av mänskliga rättigheter begångna av en 

värdstat med vilken icke- statliga aktörer har ansetts samarbeta.
106

 

Lagen är tillämplig på allvarliga brott i form av folkmord, krigsbrott, 

”utomrättsliga” avrättningar, tortyr, olagligt frihetsberövande och brott mot 

mänskligheten.
107

 

Ett fall under ATCA som haft stor betydelse är Doe v. Unocal i vilket burmeser 

stämde den burmesiska regeringen och dess samarbetspartner, det amerikanska 

företaget Unocal. Regeringen och företaget anklagades för att ha kränkt 
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mänskliga rättigheter genom tvångsarbete och för att människor förlorat sina 

hem och sin egendom till följd av tvångsförflyttningar i samband med 

byggandet av en oljeledning. Grunden för stämningen var ATCA som kräver 

att det skett en kränkning av folkrätten och frågan var om Unocal som företag 

kunde göra sig skyldigt till brott mot folkrätten. Domstolen svarade jakande 

med stöd från ett tidigare fall, Kadić v. Karadzić och framhöll att domstolen 

hade materiell jurisdiktion över företag om dessa agerar i samråd med en 

stat.
108

 

Parterna förliktes tillslut och frågan om företag skulle kunna hållas ansvariga 

för medverkan i en stats mänskligarättighets- kränkningar kvarstod. Fallet kom 

dock ändå att få stor betydelse då det gav stöd åt att företag kunde åtalas under 

ATCA och potentiellt dömas för sådan medverkan.
109

 Vad som visade sig 

skulle ha varit avgörande för ansvaret var att Unocal och dess representanter 

visste eller borde ha vetat att ett statligt organ, som de betalade för att 

tillhandahålla dem arbetskraft, tvingade bybor att arbeta, att företaget tjänade 

på utnyttjandet av tvångsarbete och slutligen att det gav ekonomiskt stöd åt den 

typen av praxis.
110

 

Nyligen avgjordes ett annat fall under ATCA, Kiobel v. Royal Dutch 

Petroleum, där USA:s högsta domstol, tvärtemot vad många hade väntat sig 

mot bakgrund av bl.a. fallet Doe v. Unocal, fastslog att ATCA inte automatiskt 

gav domstolen materiell jurisdiktion över företags mänskligarättighets- 

kränkningar.
111

 Bakgrunden till fallet var att en kvinna vid namn Kiobel och 

tretton andra personer stämde Shell på grunden att Shell hade sökt den 

Nigerianska regeringens hjälp att tränga bort folkgruppen Ogoni som 

organiserat sig för att motverka de miljöskador som var en följd av Shells 

oljeutvinning i området.
112

 

I det här fallet undvek USA:s högsta domstol frågan huruvida ett företag kan 

vara svarande i ett fall rörande folkrättsbrott. Istället fokuserade domstolen på 

presumtionen mot extraterritoriell tillämpning av lagstiftning och krävde att 
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anklagelser uppvisade ett samband med USA. Sambandet måste vara starkare 

än endast företags närvaro och domskälen fastställer att, där en anklagelse 

träffar och rör USA:s territorium, måste den göra det med tillräcklig tydlighet 

för att åsidosätta presumtionen mot extraterritoriell tillämpning.
113

 

Tidigare har ATCA varit ett av de främsta exemplen på ett juridiskt instrument 

under vilket juridiska personer åtalats för medverkan i staters mänskliga- 

rättighets- kränkningar men fallet Kiobel v. Royal Dutch Petroleum har ställt 

ATCA i en annan dager. Domstolen uttalade sig på följande sätt 

[…] modern international tribunals make it abundantly clear that, since Nuremberg, the 

concept of corporate liability for violations of customary international law has not yet 

even begun to ”ripen” into a universally accepted norm of international law.
114

 

De internationella krigsförbrytarprocesserna i Nürnberg 1946 som öppnade upp 

för andra processer vid de allierades militära tribunaler (Nürnbergfallen) 

gällande Tysklands industriella elits inblandning i nazistregimens fredsbrott, 

krigsbrott och brott mot mänskligheten i andra världskriget, lyfts av forskare 

ofta fram som exempel på fastslåenden om företagsansvar. Ansvars- 

mekanismerna i sig berörde endast individuellt ansvar men man menar att 

företagen skulle ha kunnat dömas, vore det inte för tribunalernas begränsade 

materiella jurisdiktion.
115

 

En grund för att anse att Nürnbergfallen utgjorde tidiga exempel på 

företagsansvar var det faktum att tribunalerna fastslog vissa organisationers 

kriminella ställning.
116

 Men det var inte företagen inblandande i nazisternas 

handingar som ställdes inför rätta vid tribunalerna eftersom desamma endast 

hade jurisdiktion över fysiska personer.
117

 Och enbart medlemskap i en av 

tribunalerna fastslagen kriminell organisation var inte tillräckligt, det krävdes 

ont uppsåt.
118

 En närmare diskussion om de åtal som riktades mot individer 

vars företag medverkat i mänskligarättighets- vidriga handlingar under andra 

världskriget återfinns i avsnitt 3.1. 
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Gällande USA:s högsta domstols avgörande i Kiobel v. Royal Dutch Petroleum 

har en del kritik riktats mot FN:s vägledande principer för att ha medverkat till 

denna.
119

 Oaktat det faktum att amerikansk lagstiftning har tagit en vändning i 

riktning mot en mer begränsad extraterritoriell tillämpning finns det anledning 

att sätta den i relation till svensk rättstradition, för att tydliggöra komparationen 

och dess värde för studien. 

Dels finns, som ovan framgått, inte någon liknande lagstiftning i svensk rätt, 

dels finns det anledning att ifrågasätta, om en sådan lagstiftning fanns, en 

liknande användning som den amerikanska lagstiftningen genererat, mot bak- 

grund av den svenska rättskälleläran. I svensk rättstradition fästs som bekant 

stor vikt vid lagförarbeten något som motsäger en så pass kreativ användning 

av ett lagrum som användningen av ATCA bevisligen haft. Graden av rätts- 

säkerhet kan även den ifrågasättas då ATCA:s räckvidd är högst oklar. 

Något som bör nämnas inom ramen för denna studie är FN:s säkerhetsråds 

resolutioner med beslut om sanktioner mot stater som begår folkrättsbrott. 

1971 infördes i Sverige lagen om vissa internationella sanktioner för att snabbt 

kunna tillmötesgå säkerhetsrådets beslut. Lagen kan även tillämpas på EU-

sanktioner under vissa förutsättningar. Regeringen kan tack vara lagen i 

förordningar meddela förbud för näringsverksamhet på svenskt territorium i 

förhållande till en stat som är föremål för internationella sanktionsbeslut. 

Sanktionslagen omfattar förbud mot tjänste- och varuhandel, betalningar, 

trafikförbindelser och ger även möjlighet till frysning av tillgångar. Den som 

bryter mot de förbud som regeringen meddelat riskerar böter eller fängelse i 

högst 4 år.
120
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2.3 Soft Law om CSR 

2.3.1 FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter 

Professor John Ruggie presenterade år 2008 i egenskap av FN:s särskilde 

representant för företag och mänskliga rättigheter (SRSG) ramverket ”Skydda, 

respektera och åtgärda” med syfte att förtydliga hur företag skulle förhålla sig 

till principer när de verkade i främst svaga stater.
121

 Ramverket är uppbyggt 

kring tre pelare; skyldigheten för staten att skydda mänskliga rättigheter, 

skyldigheten för företag att respektera desamma och säkerställandet av tillgång 

till rättsmedel som är effektiva liksom kompensation till drabbade.
122

 UNGP, i 

sin tur, presenterades 2011 i syfte att visa hur ramverket skulle implementeras 

genom riktlinjer. 

The Guiding Principles´ normative contribution lies not in the creation of new 

international law obligations but in elaborating the implications of existing standards 

and practices of States and businesss; integrating them within a single, logically 

coherent and comprehensive template; and identifying where the current regime falls 

short and how it should be improved. Each Principle is accompanied by a commentary, 

further clarifying its meaning and implications.
123

 

Riktlinjerna är, som framgår, inte tänkta att vara bindande utan har som syfte 

att harmonisera och uppdaga eventuella brister som då kan avhjälpas.
124

 Kritik 

har riktats mot att principerna inte lever upp till syftet med dem, något som 

utvecklas i avsnitt 2.5. 

Det första området, statens skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, 

innebär att en stat måste skydda samhällen och individer på dess territorium 

eller inom dess jurisdiktion mot kränkningar från en tredje part. Staten kan inte 

anses skyldig till de kränkningar som utförs av en tredje part, företag in- 

kluderade, men att staten inte ingriper mot sådana kränkningar kan innebära ett 

brott mot internationella standarder för mänskliga rättigheter.
125

 Staten har 

däremot inte ett rättsligt ansvar för de mänskligarättighets- kränkningar som 

utförs av företag med hemvist i staten på andra staters territorium. 
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Hemviststaten har dock möjlighet att reglera företags verksamhet, trots att 

denna förekommer utanför dess jurisdiktion. Detta förväntas även, som 

framgått tidigare, när företag helt eller delvis ägs av staten eller när staten 

ägnar sig åt exportfrämjande i och med att staten då kan sägas agera genom 

företagen.
126

 

Det andra området, rörande företagens respekt för mänskliga rättigheter, fram- 

häver att företagen i sin verksamhet ska undvika att påverka mänskliga rättig- 

heter negativt.
127

 Respekten som stadgas ska lägst utgå från ”the International 

Bill of Human Rights” och ILO:s ”Deklaration om grundläggande principer 

och rättigheter i arbetslivet”.
128

 För att visa denna respekt krävs att företagen 

tar fram processer och riktlinjer för hur efterlevnaden av mänskliga rättigheter 

ska säkerställas. Dessa processer och riktlinjer ska innefatta ett policyåtagande 

och processer för genomförandet av mänskliga rättigheters due diligence (se 

nästa stycke) och för gottgörelse. Policyåtagandet ska vara publikt, väl 

förankrat och det ska tillämpas i hela företaget. Processen för genomförandet 

av mänskliga rättigheters due diligence har som syfte att redogöra för risker i 

verksamheten kopplade till dessa och hur de ska kunna utkristalliseras och 

förhindras. Processer för gottgörelse syftar, som orden antyder, till att mildra 

den negativa påverkan på mänskliga rättigheter som uppstått.
129

 

Mänskliga rättigheters due diligence består av fyra element som företagen bör 

integrera i sin verksamhet för att kunna ”veta och visa” (författares 

översättning) att de möter deras ansvar att respektera rättigheterna. Dels ska 

företaget utarbeta en policy ur vilken företagets åtaganden ska framgå, dels ska 

företaget utvärdera den negativa påverkan som det potentiellt och faktiskt 

orsakar eller bidrar till i sina affärsrelationer eller genom den egna verk- 

samheten. 
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Företaget ska dessutom i sin interna kontroll- och tillsynsverksamhet integrera 

åtaganden som det gjort och negativ påverkan som uppdagats. Slutligen bör 

företaget som ett led i att motverka negativ påverkan på de mänskliga 

rättigheterna löpande rapportera och följa upp åtgärder.
130

 

Det tredje området, rörande en drabbad parts rätt att få sin sak prövad, innebär 

att staten har en skyldighet att säkerställa att effektiva rättsmedel står till buds 

då individer drabbats av företags negativa påverkan. Principen syftar till att 

undanröja hinder mot att individen får sin sak prövad på ett objektivt sätt och 

skyldigheten kan uppfyllas genom att möjliggöra domstolsförfaranden men 

även genom att lägga fram andra effektiva rättsmedel.
131

 Även företagen ska 

möjliggöra lättillgängliga klagomålsprocesser.
132

 

2.3.2 OECD vägledande principer för multinationella företag 

OECD:s vägledande principer är ett av fyra instrument som antogs inom 

OECD:s Deklaration om internationella investeringar och multinationella 

företag 1976. Syftet med deklarationen var att möjliggöra ett öppet och 

transparent landskap för internationella investeringar och uppmuntra 

multinationella företag med stor makt till att ha en positiv inverkan på social 

och ekonomisk utveckling.
133

 

 

OECD ser CSR som ”sökandet efter ett passande samspel mellan företag och 

samhällen som de verkar i” (författares översättning)
134

. Principerna är långt- 

gående rekommendationer från medlemsstater till multinationella företag med 

verksamhet i eller från staterna angående företagens uppföranden på områden 

som arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö, avslöjande av information, 

industriella relationer, bekämpning av korruption, konkurrens, vetenskap, 

teknologi och skattefrågor.
135
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En implementeringsmekanism finns i form av så kallade kontaktpunkter 

(National Contact Points (NCP)) genom vilka medlemsstaterna är ansvariga för 

principernas spridning och för att underlätta lösningar på problem som 

uppkommer i arbetet med principerna.
136

 

 

Antagandet av OECD:s principer sågs som ett frivilligt åtagande 1976 men i 

den rättsvetenskapliga debatten diskuteras alltmer medlemsländers juridiska 

obligationer till följd av medlemskapet, framför allt med införandet av kravet 

på så kallade NCP:s. Numera finns röster som menar att internationella 

obligationer kan anses åligga medlemsstaterna genom NCP-systemet och att 

stater i förlängningen skulle kunna vara juridiskt ansvariga under internationell 

rätt för brister i detta.
137

 

 

Majoritetssynen på principerna är dock att det är frivilliga vad gäller företags- 

lydnad och de är heller inte bindande för medlemsstaterna enbart genom 

Deklarationen.
138

 OECD-konventionen innehåller, trots organets uttalade syfte 

att inte vara normbildande i juridisk mening, en möjlighet för OECD:s råds 

beslut att bakvägen förelägga medlemsstaterna bindande obligationer.
139

 

2.3.3 De tio principerna i FN:s Global Compact 

UNGC:s initiativ rörande CSR är det största frivilliga i sitt slag. Det är en akt 

bestående av tio universellt accepterade principer på mänskliga rättighets- 

området, arbeträttsområdet och miljö- och antikorruptionsområdet. Det är ett 

praktiskt ramverk för utveckling, implementering, och avslöjande av 

hållbarhetspolicys samt praktiker för hållbart företagande. Kopplat till UNGC 

finns en mekanism kallad ”Communication on Progress” (COP) enligt vilken 

företag som anslutit sig till principerna är tvingade att löpande rapportera hur 

de arbetar med att uppfylla dessa. Ett avsteg från denna policy kan ytterst 

innebära att företaget utesluts ur initiativet.
140
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De tio principerna är härledda ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, ILO:s Deklaration om grundläggande principer och rättigheter i 

arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö- och utveckling samt FN:s konvention 

mot korruption. ”Global Compact är global och lokal; privat och offentlig; fri- 

villig men ansvarstagande” (författarens översättning). Med detta uttryck vill 

man förmedla att initiativet kombinerar FN:s mest framstående egenskaper så 

som t.ex. moralisk auktoritet med den privata sektorns, dess olika intressenters 

och experters, styrkor att hitta lösningar på problem.
141

 

Det är främst princip 1 som är utav intresse inom ramen för den här uppsatsen i 

och med att det är den som säger att företag bör stödja och respektera skyddet 

av internationellt erkända mänskliga rättigheter. Även princip 2 som säger att 

företag bör försäkra sig om att de inte är delaktiga i mänskligarättighets- 

kränkningar är av intresse med de avgränsningar som jag gjort.
142

 De 

mänskligarättighets- principerna i UNGC förtydligas konceptuellt och 

operationellt i UNGP och UNGC hänvisar även till ”the International Bill of 

Human Rights” och ILO:s kärnkonventioner som minimistandard gällande 

mänskliga rättigheters innehåll.
143

 

2.3.4 Den vägledande ISO-standarden om socialt ansvarstagande (ISO 

26000) 

ISO-standarden är utvecklad av standardiseringsorganisationen ISO bestående 

av en mängd olika intressenter. Den är uppbyggd av riktlinjer för socialt 

ansvarstagande (social responsibility (SR)), således inte bara för företag utan 

alla typer av organisationer.
144

 Standardens ambition är att vara det mest 

globala och övergripande dokumentet som kan fungera som grund för 

skapandet av SR-policys världen över. ISO 26000 består av sju klausuler, två 

bilagor och en bibliografi. 

De generella principerna i klausul 4, som ISO 26000 bygger på, består av 

ansvarstagande, transparens, etiskt handlande, respekt för olika intressenter, 

respekt för lagstiftning, respekt för internationella handlingsnormer och respekt 
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för mänskliga rättigheter. I den femte klausulen läggs vikt vid förhållandet 

mellan organisationer, samhället i stort, olika intressenter
 
 och den roll som 

organisationer har inom sina så kallade ”påverkanssfärer”. Kärnfrågorna i den 

sjätte klausulen grupperas i organisatorisk makt, mänskliga rättigheter, arbets- 

relaterade praktiker, miljö, rättvist driftsbruk, konsumentrelaterade frågor, 

samhällsengagemang och utveckling.
145

 

Den sista kärnfrågan, om samhällsengagemang och utveckling, föreslår 

aktiviteter ämnade att utveckla den lokala ekonomin, projekt med syfte att 

förbättra yrkeskunnanden och utbildning och aktiviteter som bevarar det 

kulturella arvet. De specifika aktiviteterna är i sin tur beroende av vilket 

samhälle som företagets eller organisationens verksamhet påverkar och vad 

företaget eller organisationen som sådant har för kapacitet. ISO 26000 

specificerar i anslutning till kärnfrågorna handlingar och/eller förväntningar 

med avseende på beteende, prestation och de metoder som tillämpats. Dessa 

handlingar och/eller förväntningar är i sin tur grundade på internationella 

konventioner och förklaringar eller härledda från dessa, bl.a. ILO:s treparts- 

förklaring om multinationella företag och socialpolitik, vilken beskrivs nedan i 

avsnitt 2.3.5.
146

 

ISO 26000 har, till skillnad från andra standarder utvecklade av organet ISO, 

inte någon certifiering kopplad till sig som exempelvis företag kan få. Juridiskt 

sett skulle annars den här typen av certifiering kunna stå för en due diligence- 

standard att ta hänsyn till i skadeståndsrättsliga sammanhang, antingen som del 

av gällande rätt eller som grund för presumtionsantaganden (med reservation 

för att vissa kriterier som utvecklats tidigare i arbetet då måste uppfyllas). Den 

mest utbredda synen idag är dock att även om en sådan certifieringsmöjlighet 

var kopplad till ISO 26000 så skulle den inte anses juridiskt bindande.
147

 

2.3.5 ILO:s trepartsförklaring om multinationella företag och socialpolitik 

ILO är ett FN-organ med uppgift att handha sysselsättnings- och arbetslivs- 

frågor. Organet etablerades 1919 efter första världskriget och har bland annat 

givit upphov till åtta bindande så kallade ”kärnkonventioner”, främst efter 
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andra världskriget.
148

 Att förklaringen om företag och socialpolitik kallas 

trepartsförklaring kommer utav att organet består av representanter för såväl 

regeringar som arbetsgivare och arbetstagare. Förklaringen antogs år 1977 och 

fastlår principer som regeringar och arbetsmarknadsrättsliga aktörer 

rekommenderas att beakta gällande lagstiftningar rörande arbetsmarknad, 

sociala- och arbetsrättsliga förhållanden.
149

 

Arbetsrättrelaterade mänskligarättighets- stadganden och principer är särskilt 

viktiga idag. Det är ett känt faktum att en del länder förlitar sig på billig arbets- 

kraft och svaga fackförbund som konkurrensfördel för att locka utländska 

investeringar och att arbetskraft i allt högre grad förflyttar sig över nations- 

gränser vilket ökar behovet av dessa typer av rättigheter.
150

 ILO har som 

organisation även deltagit i utvecklandet av UDHR och ICESCR.
151

 

2.4 Sveriges anslutning till principerna i punkt 2.3 

Den förra regeringen har i en publikation (som fortfarande gäller som Sveriges 

inställning i frågan) som ett svar på Europeiska Kommissionens strategi
152

 som 

uppmuntrar stater att inrätta nationella planer och åtgärder för främjandet av 

CSR, givit sin syn på detsamma. I publikationen framgår att Sverige ställer sig 

bakom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, UNGC och UNGP och att 

det är väsentligt att företag som är verksamma i eller från Sverige agerar i 

enlighet med de principer som återfinns i dessa. Inställningen är den att företag 

själva bör leda utvecklingen av CSR, att myndigheter bör vara pådrivande och 

stödjande och civilsamhället och media nämns som viktiga aktörer gällande 

problematisering och granskning. Det framhålls att arbetet med CSR går i linje 

med Sveriges politik för global utveckling (PUG) och visionen är att ”alla 

företag har en långsiktig syn på värdeskapande och bedriver en verksamhet 

som gynnar en hållbar utveckling- ekonomiskt socialt och miljömässigt”.
153
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När det gäller OECD:s riktlinjer för multinationella företag erkänner 

regeringen i publikationen att alla länder som står bakom riktlinjerna, däribland 

Sverige, har gjort ett bindande åtagande att tillämpa dem och uppmuntra till att 

de används. Som ett led i åtagandet inrättar medlemsstaterna s.k. NCP:n och i 

Sveriges fall rör det sig om en trepartssamverkan mellan arbetstagar- 

organisationer, näringslivsorganisationer och staten. Sverige åtar sig även, som 

medlem i UNGC, att årligen kommunicera hur arbetet fortskrider med 

principerna genom s.k. COP.
154

 När det gäller FN:s ramverk och UNGP fram- 

håller regeringen att stater ombeds att implementera principerna nationellt och 

att det krav som ställs på företag är att dessa som ett minimum bör respektera 

internationellt erkända mänskliga rättigheter. Det poängteras att vad som 

menas med uttrycket ”ansvar att respektera mänskliga rättigheter” är ett 

moraliskt ansvar att uppfylla samhällets förväntningar. Sverige ställer sig även 

bakom ILO:s trepartsdeklaration om rättigheter i arbetslivet.
155

 

Utöver de ovan nämnda internationella organisationerna ställer sig Sverige 

även bakom flera privata initiativ som det globala ramverket för hållbarhets- 

rapportering; Global Reporting Initiativ (GRI) och ISO 26000. Det framgår att 

statligt ägda företag sedan 2007 är ålagda att rapportera om hållbarhetsarbetet 

enligt GRI och att Swedish Standards Institute (SIS), som var ledande i arbetet 

med ISO 26000-standarden, tagit fram en egen deklaration som kan användas 

som en certifieringsordning av de företag som följer ISO 26000.
156

 

Av publikationen framgår vidare att staten ser sig själv som en ansvarstagande 

aktör inom handelspolitiken och exportfrämjandet, bolag med statligt ägande, 

social innovation och samhällsentreprenörskap, utvecklingsarbetet och 

offentlig upphandling.
157

 Staten har i egenskap av en sådan aktör tagit till olika 

åtgärder, bl.a. inrättat myndigheter, aktiebolag och tillväxtprogram. 
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Ett konkret exempel på en av dessa åtgärder är att statligt ägda företag numera 

är nödgade att rapportera enligt den internationella rapporteringsstandarden 

GRI och från och med år 2014 följs bolagens hållbarhetsmål upp utav staten. 

Vidare ska enligt statens ägarpolicy bolagen följa UNGP, UNGC och OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag.
158

 

Avslutningsvis tar regeringen i sin publikation upp hur den ämnar arbeta för att 

främja de fyra huvudkategorierna inom CSR; mänskliga rättigheter, arbets- 

villkor, miljö och antikorruption. Där framgår att regeringen anser det vara 

”väsentligt att svenska företag har de internationella riktlinjerna på området 

som en utgångspunkt i sitt arbete med hållbart företagande”.
159

 Vidare framgår, 

gällande mänskliga rättigheter specifikt, att regeringen år 2013 inledde arbetet 

med att implementera UNGP nationellt. Man har även ålagt viktiga aktörer 

som stödjer svenska företags internationalisering med statliga medel att upp- 

märksamma desamma på mänskliga rättigheter och man stödjer, framgår det, 

en global implementering av UNGP genom ekonomiskt stöd till inflytelserika 

organisationer på området. Det lyfts slutligen fram att regeringen anser det 

”väsentligt att alla svenska företag respekterar de mänskliga rättigheterna, 

inklusive de grundläggande ILO-konventionerna om rättigheter i arbetslivet, i 

all sin verksamhet”, och de uppmuntras att följa UNGP.
160

 

På uppdrag av Europeiska kommissionen har som ett led i ovannämnda strategi 

från 2011, en undersökning gjorts över i vilken utsträckning stora europeiska 

företag hänvisar till internationellt erkända CSR- instrument i utvecklandet av 

sina interna uppförandekoder. Av den framgår att svenska företag, tillsammans 

med danska och spanska företag i högre utsträckning än genomsnittet hänvisar 

till dessa.
161
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2.5 Diskussion om Soft law 

Soft Law saknar en befäst definition men har inom folkrätten ansetts inkludera 

”andra internationella akter än konventioner som innehåller principer, normer, 

standarder eller andra uttryck för förväntat uppförande”
162

 och på 

mänskligarättighets- området anses soft law även inkludera vitt accepterade 

uppförandekoder.
163

 

Vad som är soft law har vidare ansetts kunna avgöras utifrån den status som de 

skyldigheter som akten stadgar har och att gränsen mellan vad som är soft law 

och så kallad hard law (i bemärkelsen juridiskt bindande) förmodligen är 

flytande.
164

 Soft law kanske slutligen mer är en fråga om olika typer av 

reglering än en fråga om stark eller svag reglering.
165

 

Hittills har den soft law som finns på folkrättsområdet fungerat som den 

”försummelsemekanism”, i bemärkelsen det enda sätt på vilket icke-statliga 

aktörers handlingar sanktionerats, som länkat mänskliga rättigheter och 

företag
166

 och således fungerat som komplement till nationella och inter-

nationella juridiskt bindande rättsakter.
167

 Soft law- utvecklingen har även lyfts 

fram som en del i ett större världsomspännande skifte från ”regering till 

regerande” där reglering produceras på ett deltagande sätt av privata och 

publika aktörer i samarbete med varandra, inte minst på mänskliga rättighets- 

området.
168

 

Synen på företags ansvar för deras verksamheters påverkan på de mänskliga 

rättigheterna kan sägas präglas av globaliseringen, civilsamhällets ökande 

påtryckningar och utvecklandet av globala styrningsramverk, i kombination.
169

 

Ett känt exempel på medias och civilsamhällets effekt är fallet Kasky v. Nike. 

Där stämdes företaget Nike för att ha brutit mot kalifornisk konkurrensrätt och 

regler om falsk marknadsföring. I sin CSR- rapport hade Nike svarat på kritik 

om utnyttjandet av låglönefabriker under 1990-talet med hävdandet att sådana 
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inte förekom i leverantörskedjan, eftersom det stod i strid med företagets 

uppförandekod, något som var falskt. Parterna förliktes och Nike betalade en 

summa om 1,5 miljoner dollar till NGO:n ”Fair Labour Association”.
170

  

Vad har då denna typ av fall för betydelse, i juridisk mening? Ett exempel på 

internationell rättsbildning som skett ett par år efter fallet Kasky v. Nike är 

Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga affärsmetoder som är 

tillämpligt på uttalanden som inte är eftersträvanden utan som är tydliga och 

verifierbara och där näringsidkaren gentemot konsumenter indikerar sig vara 

bunden av uppförandekoden.
171

 

Helt oaktat frågan huruvida en frivillig eller en av lagen verkställbar respekt för 

mänskliga rättigheter har störst effekt på företags kränkningar av desamma, har 

viss kritik riktats mot hur de vägledande principerna är formulerade med av- 

seende på due diligence, vilket i förlängningen visserligen påverkar frågan om 

den frivilliga aktens effektivitet att förebygga och förhindra mänskliga- 

rättighets- kränkningar. 

De har ansetts lyfta fram respekten för mänskliga rättigheter som en absolut 

moralisk plikt medan själva medlet att uppfylla denna, mänskliga rättigheters 

due diligence, så som det är uttryckt, i hög grad är beroende av de enskilda 

företagens relativa åtaganden, något som i förlängningen kan leda till ett 

förringande av det avsedda målet med principerna, att driva på ett ökat 

ansvarstagande.
172

 Häri ligger således en motsättning. 

Kanske är den här ”principbaserade pragmatismen” det närmsta vi kan komma 

ett internationellt företagsansvar utan att riskera förkastande, särskilt med tanke 

på FN:s tidigare misslyckade försök med att inrätta instrumentet UN Norms.
173
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Men om man accepterar att respekt för mänskliga rättigheter, så som de stadgas 

i principerna, utgör en absolut universell plikt för företag (i varje fall i 

förhållande till de rättigheter som åtnjuter störst erkännande), framstår 

mänskliga rättigheters due diligence som ett svagt instrument.
174

 Frågan kvar- 

står, har företag idag en skyldighet att upprätthålla mänskliga rättigheter? 

David Bilchitz, professor i juridik vid Johannesburgs universitet och general- 

sekreterare för ”the International Association of Constitutional Law”, ansluter 

sig till synen att företagen ska anses ha ett direkt ansvar, oavsett möjligheten 

till utkrävbarhet. Detta grundar han på flera slutsatser. En av dessa, och här gör 

han en koppling till Harts verk ”The Concept of Law”, är att normer är just 

normer för att dessa speglar samhällets acceptans av dem, vilket innebär att de 

skulle följas även om ett system för utkrävbarhet föll samman. I linje med 

denna syn menar han att det med nödvändighet följer av en sådan riktig 

konceptuell förståelse för de mänskliga rättigheternas moraliska normativa 

grund att företag måste vara bundna utav dem.
175

 

I den rättsvetenskapliga debatten om huruvida det existerar ett direkt företags- 

ansvar har även de mänskliga rättigheternas naturrättsliga, av gud givna 

ursprung, lyfts fram som stöd för företags direkta skyldigheter.
176

 Det folk- 

rättsliga stödet för detta har man tyckt sig finna i preambeln till FN:s 

Deklaration för mänskliga rättigheter, som ju fungerar som tolkningsdata.
177

 

Det naturrättsliga ursprunget är dock ifrågasatt som juridiskt relevant och den 

mest utbredda uppfattningen är istället den, att ytterligare nationella och 

internationella rättsmedel måste tas till för att binda företagen direkt.
178

 Till 

saken hör att Deklarationen inte är bindande och att referensen görs till 

preambeln vilket i sig sänker argumentets tyngd. Att Deklarationens preambel 

skulle ge uttryck för internationell sedvanerätt har även det avfärdats av de 

mest ihärdiga förespråkarna för ett direkt företagsansvar.
179

 Ur ett mjukt rätts- 

positivistiskt perspektiv, som ju beaktar fler uttryck för gällande rätt än de som 

stadgas i den internationella domstolens stadga och som även skulle väga in 
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fler instrument i källorna som stadgas där, skulle, hävdar jag, däremot 

preambeln kunna anses ligga till grund för ett direkt företagsansvar (för dess 

empiriskt observerbara uttryck och inte den påstått naturrättsliga grunden). 

Soft law är onekligen ett rättsmedel med begränsningar men det kan resultera i 

förändring. Dess mjuka tillvägagångssätt är alltså inte nödvändigtvis förenat 

med mjuka resultat.
180

 

Corporations can still be the bearer of international duties outside the context of 

international courts and tribunals. Lack of international jurisdiction to try a corporation 

should not necessarily mean that the corporation is under no legal obligation. Nor does 

it mean that we cannot speak about transnational corporations breaking international 

law.
181

 

I den rättsvetenskapliga debatten har det framhållits att en existerande ansvars- 

mekanism inte i sig krävs för att företag ska anses ha en direkt folkrättslig 

skyldighet att upprätthålla mänskliga rättigheter, något som ad hoc tribunalerna 

för det forna Yugoslavien och Rwanda har ansetts vara exempel på.
182

 

Gällande ett senare inrättande av en ansvarsmekanism anses dock folkrättens 

generella förbud mot retroaktiv lagstiftning böra respekteras och ett retroaktivt 

inrättande av en ansvarsmekanism anses kräva en vid normernas inrättande, 

uttrycklig tillämpning på företag.
183

 

Att en framtida internationell ansvarsmekanism baserad på FN:s vägledande 

principer skulle inrättas borde med ett sådant perspektiv strida mot folkrättens 

retroaktivitetsförbud i och med att principerna inte med tillträcklig tydlighet 

stadgar ett företagsansvar. Tvärtom har det lyfts fram att ramverket och 

principerna explicit säger att företag idag saknar juridiskt bindande skyldig- 

heter i förhållande till mänskliga rättigheter och att skyldigheterna endast 

springer ur samhällsförväntningar.
184
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Detta finner bl.a. Bilchitz beklagligt då han menar att principerna istället för att 

ta tillvara på möjligheten att kodifiera existerande uppfattningar om att företag 

har ett direkt ansvar, och således bidra till utvecklandet av folkrättslig sedvane- 

rätt, cementerar status quo och hämmar en sådan vidare utveckling.
185

  

Denna cementering menar han kunna se exempel på i fallet Kiobel v Royal 

Dutch Petroleum, nämnt i avsnitt 2.2.3 ovan, där Shells försvarsadvokater lade 

fram principerna som grund för att företag inte kunde hållas ansvariga för 

mänskligarättighets- kränkningar.
186

 

Bilchitz kritiserar även den syn som principerna står för, nämligen den att 

samhällets förväntningar är det exklusiva uttrycket för företagens ansvar. Det 

menar han undergräver ansvaret som naturligt följer utav de mänskliga 

rättigheternas logik, som i sig innebär, att de som har kapaciteten att kränka 

eller realisera mänskliga rättigheter innehar förpliktelser. Rättigheternas 

genomdrivande blir beroende av företags godhet och i förlängningen, just på 

grund av företagens primära syfte att maximera vinst, översätts rättigheterna 

till att ligga i företagens vinstintresse, något som ytterligare undergräver deras 

tyngd.
187

 

Att förlita sig på vitt skiftande samhällsförväntningar medför vidare att det som 

krävs av företag ytterst blir till en tolkningsfråga, något som ytterligare 

försvagar rättigheterna, särskilt med tanke på att förväntningar från 

allmänheten i repressiva stater är lägre.
188

 Bilchitz föreslår istället att 

skyldigheterna ska deriveras från existerande mäskliga rättighetstraktater
189

 

något som han visserligen anser redan är en realitet; för är stater bundna utav 

dessa så följer det därav att företagen också är det.
190

 

En utbredd uppfattning om soft law- instrument generellt är trots allt att, för att 

de ska få betydelse, de måste tillkomma i en kontext av så kallad hard law och 

med det menas, som ovan framgått, juridiskt bindande regleringar
191

, antingen 
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som föregångare till hard law eller som ett komplement till denna.
192

 UNGP är 

inte grundade i några juridiskt bindande regler eller kopplade till verk- 

ställighetsmekanismer, något som talar emot att tillskriva dem en status som så 

att säga ligger närmare hard law än soft law på skalan mellan bindande och 

icke-bindande folkrätt. 

En jämförelse med ”the UN Guiding Principles on Internal Displacement” kan 

göras där dessa backades upp av konventioner på området som de vägledande 

principerna kunde associeras till.
193

 Något som, med samma utgångspunkt, 

däremot talar i UNGP:s favör, gällande deras förmåga att binda, är att de har 

HRC:s godkännande i ryggen och att de växt fram ur ett samarbete som var 

styrt av detsamma.
194

 Principerna föregicks vidare av omfattande 

konsultationer med stater och har uppnått vid konsensus bland dessa, vilket 

ytterligare ökar deras potential att generera staters tillmötesgående.
195

 

Sverige ser, som ovan framgått, för närvarande över hur svensk nationell 

lagstiftning överensstämmer med principerna, detta talar redan i principernas 

favör och talar för att de ytterligare skulle kunna komma att stärkas med 

avseende på bundenhet framöver. 

Ytterligare en aspekt som kan sägas visa på principernas tyngd och en viss 

internationell konvergens bakom dem är att OECD:s principer för multi- 

nationella företag när de sågs över år 2011 kom att anpassa sig betydligt till 

dessa.
196

 

Faktum kvarstår att många forskare ansluter sig till analysen att det krävs en 

förankring i hard law när det kommer till verkställigheten av dessa principer 

för att uppnå effekt. Att hävda att CSR helt och hållet är frivilligt är dock lite 

missvisande i och med att dess frivilliga antagande av företag skett inom ramen 

för en specifik kontext och från första start präglats av yttre påtryckningar från 

marknad och samhälle.
197
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2.6 Sammanfattande kommentarer 

Det främsta argumentet för att det skulle finnas ett folkrättsligt direkt företags- 

ansvar för upprätthållandet av mänskliga rättigheter är, som jag ser det, att det 

skulle grunda sig på sedvanerätt. Det har framkommit i metodavsnittet till 

denna utredning, i undersökningen av erkända folkrättsliga källor, och det 

framkommer likaså i avsnitt 2.5, i diskussionen om den rättsvetenskapliga 

debatten rörande soft law. Sedvanerätten kan då ses som hänförlig till en 

mängd instrument och processer sammantagna. 

Som framkom i metodavsnittet är det tänkbart att stöd för ett direkt företags- 

ansvar skulle kunna finnas i erkända rättsgrundsatser framkomna i olika FN-

organs officiellt antagna principer samt i uttalanden om konsensus. Här kan det 

tänkas att t.ex. ILO:s trepartsförklaring om multinationella företag och social-

politik faller in.  Det framkom även att nationell rättspraxis i praktiken tillmätts 

en sådan betydelse som de ”rättsliga avgöranden” i art. 38 i ICJ:s stadga är 

tänkta att göra. 

Vidare framkom att till de erkända lärosatserna kan räknas instrument av 

traditionellt lägre dignitet såvida dessa genererat en särskild statspraxis eller 

bidragit till framväxandet av opinio juris. Kodifieringar av opinio juris är även 

det som framkommit som stöd för att vissa soft law- instrument skulle stadga 

ett direkt företagsansvar, i form av de traktaterna tillhörande organens 

rapporter eller särskilda klagomålsmekanismers rekommendationer. Slutligen 

lyfts icke-bindande processer fram som sammantagna utmynnat i vad som kan 

betraktas som gällande rätt. 

Vad gäller det som framkommit rörande statens ansvar lyftes stöd fram för att 

staten har ett extraterritoriellt sådant så långt som jurisdiktionen sträcker sig 

(d.v.s. så länge som staten bland annat har ett visst mått av kontroll) och så 

länge som suveränitetsprincipen respekteras. Till ansvaret framkom att dit 

räknas reglering av inhemska företag i vissa fall och att ansvaret mer och mer 

har utsträckts till att även gälla inhemska företags utländska dotterbolag. 

Vidare framkom att företags kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte 

räknas till universellt tillämpliga brott och inte heller träffas av 

universalitetsprincipen. 
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I avsnittet om svensk nationell rätt framkom att varken straffrätten eller 

skadeståndsrätten i dagsläget direkt adresserar företag. UNGP utgör inte 

bedömningsgrund för adekvat kausalitet och inte heller ansvarsgenombrott, 

annat än för dotterbolags skulder, är idag en realitet i Sverige. Rörande 

ansvarsgenombrott gjordes en komparativ utblick i avsnitt 2.2.3, till USA:s 

ATCA, i vilken framkom dels att rättsakten nyligen fått en ändrad betydelse till 

följd av USA:s högsta domstols dom i fallet Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, 

dels att denna typ av lagstiftning inte skulle kunna realiseras inom ramen för 

svensk rättstradition. 

I kapitlet ägnades en större del åt att undersöka den soft law som finns på 

området. Där framkom att soft law betraktats som allt från andra internationella 

akter än konventioner, till vitt accepterade uppförandekoder, att den kan av- 

göras utifrån vilka skyldigheter som den stadgar, att den kanske definierar olika 

typer av regleringar snarare än vad som anses som en svag eller stark reglering, 

vidare att den ingår i ett övergripande skifte från regering till regerande där en 

mängd aktörer och samhällsskeenden spelar in (se Kasky v. Nike i avsnitt 2.5 

där samhällsopinionen kanaliserad i en NGO hade stor inverkan). 

Kapitlet avslutades med en diskussion där det redogjordes för flera olika 

hållningar i frågan om företags direkta mänskligarättighets-ansvar. Bland annat 

framkom vad som kan betraktas som radikala hållningar som argumenterade 

för att ett företagsansvar, som resultat av ett filosofiskt resonemang, är en 

logisk följd av de mänskliga rätigheternas universella kvalitet. Besläktat med 

detta argument framkom ytterligare ett som stödde företagsansvaret på natur- 

rättsliga antaganden. Vidare framkom hållningen att företag är bundna som en 

logisk följd av deras hemviststats bundenhet och att bristen på ansvars- 

mekanismer inte i sig talar emot ett existerande företagsansvar. 

Trots de argument som nu sammanfattats talar de soft law- grunder som 

beskrivits ovan sitt tydliga språk; det finns inte i kraft utav enbart dessa en 

juridiskt bindande skyldighet för företag idag att upprätthålla mänskliga 

rättigheter. Som framgått i avsnitt 2.4, mot bakgrund av publikationen 

”Hållbart företagande- Plattform för svenskt agerande”, ställer sig visserligen 

Sverige bakom de internationella akter som presenterats i avsnitten 2.3.1- 2.3.6 
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men det framgår tydligt att Sveriges övertygelse är att det är på frivillig men 

starkt pådriven väg, genom olika kanaler, som målet att företag ska respektera 

de mänskliga rättigheterna i bedrivandet av sin verksamhet, ska uppnås. 

Något som i och för sig även framkommit är att dessa akter inte existerar helt 

fritt från en kontext utifrån vilken de kan tolkas. De ingår i ett vidare samman- 

hang, precis som all gällande rätt gör, som även den, i något skede har befunnit 

sig i ett förstadie till hard law. Det framgår också av regeringens publikation att 

ett pågående arbete sker för att utvärdera om den svenska nationella rätten är så 

utformad att den bidrar till uppfyllandet av UNGP och att man i annat fall avser 

att implementera dem nationellt.
198

 Kanske kommer detta leda till att viss soft 

law nu övergår i hard law? 

Exempel på rättsutvecklingar som föregåtts av andra processer än de 

traditionellt statliga ”top- bottom- mässiga” är arbetsrättens utveckling och 

uppkomsten av kvinnlig rösträtt, den förra född ur industrialismen, den senare 

även den pådriven ”underifrån”.
199

 Dessa och dagens rättsutveckling på CSR- 

området skulle kunna anses vara uttryck för en växande avsky hos det allmänna 

rättsmedvetandet, en föraning om och även skulle man kunna hävda, en 

begynnande konsensus om handlingarnas moraliska förkastlighet, något som 

mjuka rättspositivister skulle kunna ta fasta på och lyfta fram som varande 

sedvanerätt i folkrättslig mening.  

Den icke territoriellt begränsade frihandelsregimen och de territoriellt bundna 

mänskliga rättigheterna är inte kompatibla.
200

 I studiens andra kapitel har stöd 

visserligen visat sig finnas för ett statligt extraterritoriellt ansvar med 

implikationer för de företag som har sitt hemvist i staten men ett sådant ansvar 

hindrar inte att TNC:s mänskligarättighets- kränkningar idag fortgår obeivrat. 

Nästa kapitel i undersökningen tar därför sikte på rättsutvecklingen på området. 
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3 Rättsutveckling 

Kapitlet inleds med avsnitt 3.1 som behandlar frågan om huruvida det borde 

finnas en juridiskt bindande internationell reglering av företags ansvar för 

upprätthållandet av mänskliga rättigheter. I avsnittet tas både argument för och 

emot upp och fokus ligger på straffrättsliga möjligheter. Därefter följer avsnitt 

3.2 som behandlar frågan om regleringen borde ske via staten. Även i det 

avsnittet tas argument för och emot upp med fokus på de potentiella 

konsekvenser som ett företagsansvar skulle kunna få för folkrätten i stort. 

Avslutningsvis tas CSR:s nära förestående framtid upp i asvnitt 3.3 med en 

kort analys av nya instrument inom ramen för EU och FN. 

3.1 Borde det finnas en juridiskt bindande internationell reglering av 

företag 

Det råder delade meningar i diskussionen om en potentiell internationell 

kriminalisering av företags mänskligarättighets- brott. I den mån folkrätten 

reglerar företagens handlande i fråga om mänskliga rättigheter så sker det 

nästan uteslutande indirekt genom att den kräver att staterna inom sina 

jurisdiktioner ger upphov till och verkställer regler tillämpliga på företagen och 

andra icke-statliga aktörer. 

Främst är det normer relaterade till krigets lagar, brott mot mänskligheten och 

slavarbete som, utöver nationella regleringar, är direkt tillämpliga på icke-

statliga aktörer. 

I den rättsvetenskapliga debatten har fler argument framkommit mot en annan 

ordning, där direkt tillämpliga normer på företag skulle vara uppbackade av en 

effektiv verkställighetsmekanism. Att det skulle medföra legitimitetsproblem 

(angående statens legitima maktutövning se avsnitt 2.1.2) och således vara 

odemokratiskt är ett som tas upp i UNGP och syftar på att icke folkvalda 

företag skulle hamna i en situation där de utför statens ursprungliga 

uppgifter.
201
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I förhållande till den del av legitimitetsproblematiken som hänför sig till 

folkviljan är motargumentet att mänskligarättighets- kränkningar ofta sker i o- 

demokratiska stater. I förhållande till den normativa delen av legitimitets- 

problematiken framförs, i sin tur, motargumentet att en alltför rigid syn på 

begreppet ”legitimitet” misslyckas med att beakta demokratiska staters 

samhällsinstitutioner som trots allt inte är folkvalda, så som rättsväsendet.
202

  

Att stater och företag på något sätt skulle konkurrera gällande upprätthållandet 

av mänskliga rättigheter menar man är irrealistiskt, den enes ansvar behöver 

inte undergräva den andras så länge som vissa gränsdragningar etableras (något 

som man menar att UNGP hade chansen att göra) och vidden av mänskliga 

rättighetskränkningar idag menar man kräver ett ansvarstagande av en mängd 

aktörer, inte bara stater.
203

 

Direkt tillämpliga normer på företag uppbackade av en effektiv 

verkställbarhetsmekanism har vidare ansetts medföra särskilt två svårigheter; 

dels att stater skulle förlora kontrollen över vad som utgör överrensstämmelse 

med gällande normer, dels att utan uppkomsten av en effektiv verkställbarhets- 

mekanism, normerna till stor del skulle bli förbisedda (detta utvecklas längre 

ner i avsnittet).
204

 

Det är på sin plats att lyfta fram individens växande straffansvar som 

folkrättssubjekt, i motsats till den tidigare exklusiva ställningen som folkrätts- 

objekt. Med detta menar jag att det blir allt vanligare att individer åtalas för 

folkrättsbrott. I Storbritannien har exempelvis det enda åtalet som ägt rum 

gällande folkrättsbrottet tortyr varit riktat mot en Afghansk krigsherre.  Och 

även om utvecklingen än så länge inte innefattar företag eller rebellgrupper 

som sådana är det inte omöjligt att en sådan utveckling kan ske.
205

 

Harmen van der Wilt, professor i internationell straffrätt vid Amsterdams 

universitet, har i en artikel undersökt frågan huruvida de företag, vars 

företagsledare dömdes för brott mot mänskligheten för implikationer i andra 

världskrigets handlingar, då och i ett nutida scenario, också skulle kunna 
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dömas på samma grunder, med utgångspunkt i det franska förslaget för 

företagsansvar, som lades fram under arbetet med den Internationella 

brottmålsdomstolens Romstadga.
206

 

Artikel 25(1) i Internationella brottmålsdomstolens (International Criminal 

Courts (ICC)) Romstadga säger att ICC endast ska ha jurisdiktion över fysiska 

personer, något som går igen i stadgorna till ad hoc- tribunalerna för det forna 

Yugoslavien och Rwanda.
207

 Van der Wilt menar att man bör fråga sig hur ett 

potentiellt företagsansvar förhåller sig till ett individuellt ansvar och visar att 

det franska förslaget genererar rättvisa och tillfredställande utfall då man 

applicerar det på fall där företagsledare utstått straffansvar.
208

 

Det franska förslaget kännetecknas av att det kräver att den fysiska personen 

som implicerar företaget i den kriminella handlingen åtalas och döms och det 

uppfyller således idén om att företaget bara kan uppfylla ”actus reus” 

(substantiellt bidrag) i ren mening via dess organ och fysiska personer och att 

dessas ”mens rea” (skyldiga sinnelag)
209

 måste tillskrivas företaget för att även 

detta ska kunna dömas. 

Det är dessutom bara de personer som har kontroll över företaget som kan 

implicera företaget i handlingen och handingen som sådan måste ha begåtts 

inom ramen för företagets verksamhet (en närmare beskrivning av de olika 

kriterierna följer längre ned i avsnittet).
210

 

Det som Nürnbergfallen har gemensamt är att de målar upp ett symbiotiskt 

förhållande mellan stora företag och en brottslig regim, där regimen inte skulle 

ha överlevt utan företagens stöd, men i inget utav fallen har själva företagen 

som sådana stått åtalade.
211
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Van der Wilt går inte så långt som att hävda att dessa tribunaler kan sägas 

representera tidiga förespråkare för företags straffansvar
212

 men han ställer upp 

en preliminär hypotes; det är rimligt och rättvist att hålla företag ansvariga för 

deras medverkan till folkrättsbrott om medverkan är kopplad till företagets 

kärnverksamhet.
213

 

Internationell straffrättslära kräver, menar han, att två kriterier är uppfyllda för 

att ett företagsansvar potentiellt ska bli verklighet. Dels måste individer i 

ledande positioner dömas för medverkan till folkrättsbrott med hjälp av 

rekvisiten actus reus och mens rea förenade med ett uppsåt att möjliggöra eller 

underlätta brottet, dels måste dessa individers handlingar och intentioner kunna 

tillskrivas företaget. 

I bedömningen av tillskrivandet beaktas om brottet ägde rum inom ramen för 

företagets verksamhet, om medbrottslingen i fråga hade kontroll över personer 

och tillvägagångssätt inom företaget, om medbrottslingen agerade å företagets 

vägnar och med dess explicita samtycke samt om handlingarna gynnade 

företaget.
214

 Rörande nu nämnda kriterier kan en del slutsatser dras med 

ledning av Nürnbergfallen. 

Kriteriet ”inom ramen för företagets verksamhet” innebär för personligt ansvar 

att mens rea och actus reus snabbare uppfylls då själva företagens verksamhet 

framstår som mindre oskyldigt till följd av exempelvis den begränsade 

användningen som deras varor har, och att en striktare bedömning av rekvisiten 

sker då företagens verksamhet synes bestå av mer ”normala” handelsaktiviteter 

(Farbenfallet där insektsbekämpande medel som företaget hade sålt användes 

vid folkmordet på judarna
215

).
216

 

Kriteriet ”å företagets vägnar” innebär att personen i fråga måste ha agerat 

inom ramen för sin anställning och ha haft tillräckligt hög ställning och makt 

att binda företaget.
217

 

                                                 
212

 Van der Wilt, s. 53. 
213

 Van der Wilt, s. 48. 
214

 Van der Wilt, s. 66. 
215

 Van der Wilt, s. 60. 
216

 Van der Wilt, s. 68. 
217

 Van der Wilt, s. 68. 



50 

 

I Nürnbergfallen uppfyllde alla de åtalade ovanstående beskrivning, eftersom 

de var hjärnorna bakom företagen och hade kontroll över deras verksamheter, 

således inte bara för att de objektivt sätt var högt uppsatta.
218

 

De slutsatser som van der Wilt drar gällande rekvisitet ”med företagets 

explicita samtycke” är att detta bör bedömas från fall till fall. I Nürnbergfallen 

skulle det ha varit omöjligt att de fällda företagsledarnas handlingar inte skulle 

ha godkänts av företagen som sådana.
219

 Tre faktorer tycks dock vara 

avgörande för företagens straffansvar; i fall där företagens kärna befinner sig 

långt från beslutsfattande centrum, där verksamheten rör utåt sett oskyldig 

handel och där dotterbolag och liknande kan sägas upplösa högkvarterens 

kännedom blir mens rea- ribban högre ställd.
220

 

Det kan tänkas att individer med lägre rang i företagen skulle kunna implicera 

företagen i medverkan till folkrättsbrott men ett tänkbart ytterligare kriterium 

skulle då kunna vara att handlingen varit till företagets fördel.
221

 Men kriteriet 

att handlingen måste ha varit ”gynnande för företaget” bör kanske, menar van 

der Wilt, vara separerat från de övriga kriterierna. Anledningen är bland annat 

att konsekvenserna av ens handlande inte bör vara avgörande för om det skett 

ett brott eller inte. Att företaget inte som planerat gynnades av brottet är 

irrelevant.
222

 

I den rättsvetenskapliga debatten förnekas inte att det har visat sig 

problematiskt att överlåta regleringen av företags verksamheter helt till staters 

eget skön. Korruption och fattiga staters trumfande vilja att attrahera utländska 

investeringar, har visat sig leda till inga eller svaga regleringar.
223

 Stater kan 

även vara förhindrade att reglera TNC:s aktiviteter på deras territorium till 

följd av internationella traktater så som bilaterala handelsavtal.
224
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Argument mot ett straffansvar för företag är bland annat uttrycken ”societas 

delinquere non potest”, vilket betyder att en juridisk person inte kan ha ett 

rättsmedvetande och därför inte kan ha ett brottsligt uppsåt, och uttrycket att en 

juridisk person inte har ”en kropp att sparka eller en själ att förbanna” 

(författares översättning).
225

 Med detta menas att företaget är en abstrakt entitet 

och inget rättssubjekt i traditionell mening som kan straffas för dess 

handlingar. Det finns även forskare som hävdar att så kallade ”primary rules”, 

primärrätt, är designad för att fungera som handlingsdirigerande regler och att 

det per definition bara är fysiska personer som kan handla i reglernas 

mening.
226

 Ytterligare ett annat argument mot bestraffning av företag är att en 

sådan ordning i själva verket skulle innebära kollektiv bestraffning av delvis 

oskyldiga, så som t.ex. företagets intressenter.
227

 

Harmen van der Wilt menar dock att i de fall som fysiska personer i företags- 

ledande ställning fällts för folkrättsbrott, företagen i sig också kunde ha fällts, 

vore det inte för den begränsade materiella jurisdiktionen. Detta för att 

konkurrensen mellan individuellt ansvar och företagsansvar inte kan anses 

slumpartad. Medverkansansvaret med dess krav på att det skett ett avsett och 

betydande bidrag är beroende av företagets makt och kunskap vilket i sig har 

en intern motpart med kontroll och kunskap inom företaget, ett förhållande som 

är en förutsättning för företagsansvar.
228

 

3.2 Borde regleringen av företagen ske via staten 

Carlos M. Vásquez, professor i juridik vid Georgetown universitets centrum för 

juridik, argumenterar för att ett internationellt direkt företagsansvar skulle 

frångå folkrättens ”klassiska modell” där endast stater, med vissa undantag, 

kan inneha skyldigheter, och där det även är stater som i förlängningen drabbas 

av ansvar under folkrätten. En annan ordning menar han skulle få negativa 

konsekvenser.
229

 Vásquez lyfter fram två huvudsakliga aspekter som talar emot 

utvecklingen av ytterligare normer som medför direkta skyldigheter på företag. 

Han anser att sådana skyldigheter, om de uppbackades av en internationell 
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verkställighetsmekanism, skulle innebära ett försvagande av staters makt, något 

som stater skulle motsätta sig å det starkaste och att avsaknaden av en sådan 

verkställighetsmekanism i sin tur skulle urholka företagsansvaret. 

Att folkrätten traditionellt ålägger stater skyldigheter naggar förstås deras 

suveränitet i kanten men det ger också stater den effektiva kontrollen över hur 

de kan agera i överensstämmelse med skyldigheterna.
230

 En annan sida av 

samma mynt rör kränkningars folkrättsgenererande effekt, något som Vásquez 

menar går förlorat vid ett direkt företagsansvar förenat med en effektiv 

verkställighetsmekanism, i.o.m. att det inte längre ligger i staters makt att 

avgöra om och när sådana normer kommer att åtlydas. Särskilt problematiskt 

finner han detta när det aktualiserar mindre etablerade normer.
231

 

Vásquez gör en jämförelse med EU som organisation, dess doktrin om direkt 

effekt och företräde och manar till försiktighet. Stater kan förväntas visa 

motvilja mot en effektiv ansvarsmekanism och mycket talar för att privata 

aktörer, till skillnad från stater, sannolikt skulle vara mindre benägna att följa 

internationella normer i avsaknad av en sådan mekanism.
232

 Han beskriver 

nämligen världens system av stater som att ”This community of states thus 

resembles a club, and compliance with the rules of international law might be 

thought of as the price of membership”.
233

 

Det kan tänkas att viljan att agera i överensstämmelse med internationella 

normer delvis kommer av det faktum att stater i ett första skede själva samtyckt 

till att vara bundna av normerna och anser sig vinna på att normerna iakttas, 

något som inte i lika hög grad är sant för företag.
234

 

Det är främst fyra anledningar som talar för att stater i högre grad kan förväntas 

agera i överensstämmelse med gällande normer. En kränkning av en inter-

nationell skyldighet av en stat kan medföra att andra stater riktar motåtgärder 

mot den kränkande staten, stater kan drabbas av konsekvenserna av dåligt rykte 

för att ha brutit mot sina internationella skyldigheter, staters kränkningar av en 
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internationell norm kan leda till normens försvagning och att den i 

förlängningen upplöses (en slags folkrättsutvecklande praxis alltså), slutligen 

måste stater beakta vinsterna med att vara en del av det internationella 

statssamfundet som helhet. 

Sammantaget talar detta för att stater i högre grad än företag kommer att väga 

kortsiktiga vinster mot långsiktiga förluster. Om normerna inte följs blir 

resultatet vidare att mänskliga rättigheter trivialiseras och i förlängningen även 

folkrätten.
235

 En invändning mot den påstådda trivialiseringen skulle kunna 

vara att en lika utbredd sådan redan sker idag, förutsatt att man accepterar att 

det redan idag, oavsett ansvarsmekanism, existerar ett företagsansvar som 

dagligen över hela världen nonchaleras (se avsnitt 2.5). 

Vásquez poängterar att den klassiska modellen inte ger för handen att det bara 

är statligt handlande som kan ge upphov till kränkningar av folkrätten och 

citerar FN:s ”Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts”. Där framgår det att även individer och grupper av individer 

kan ge upphov till internationellt ansvar; 

[…] if the person or group of persons is exercising elements of the governmental 

authority in the absence or default of the official authorities and in circumstances such 

as to call for the exercise of those elements of authority.
236

 

Uttrycket har ansetts kunna ligga till grund för erkännandet av att företags- 

ageranden kan ge upphov till kränkningar av folkrätten. Dessa, av företaget 

begångna, kränkningar av folkrätten, skulle i så fall tillskrivas staten och 

detsamma skulle gälla handlingar som staten erkänner som sina egna.
237

 

Statens skyldighet att reglera inhemska företags extraterritoriella ageranden har 

likaså redan idag ansetts kunna följa av dess skyldighet att utöva en mänskliga 

rättigheters due diligence, något som togs upp i avsnitt 2.1.1. Detta eftersom 

dessa företag annars skulle kunna undfly hemlandets stränga reglering genom 

att etablera sig i ett mindre krävande geografiskt område med avseende på 

mänskliga rättigheter. I den rättsvetenskapliga debatten lyfts särskilt fram att en 
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sådan skyldighet skulle kunna anses följa under ICESCR.
238

 Och ur ett allmänt 

folkrättsligt perspektiv är det, menas det, försvarligt, att trots att inhemska 

företags utländska dotterbolags ageranden inte kan tillskrivas staten direkt, den 

senare ska anses utöva tillräcklig kontroll över de inhemska företagen och 

besitta en sådan kunskap om risken att utländska dotterbolag kränker 

mänskliga rättigheter, att inrättandet av en faktisk skyldighet för stater att utöva 

mänskliga rättigheters due diligence i förhållande till sådan aktivitet ter sig 

motiverad.
239

 

Vásquez verkar dock inte gå lika långt som att hävda att ett sådant ansvar redan 

finns, istället lyfter han fram två alternativa sätt att skydda de som drabbas 

negativt av företags verksamheter. Ett menar han är att internationellt direkt 

reglera företag med avseende på vissa särskilt allvarliga mänskligarättighets- 

kränkningar, så som tortyr, en reglering som de flesta stater skulle ställa sig 

bakom. Ett annat sätt vore att indirekt via staterna ålägga företagen mer 

långtgående skyldigheter.
240

 

Som ska utvecklas i nästa avsnitt undersöks för närvarande möjligheten till 

direkt reglering av företags mänskliga rättighetsansvar och även inrättandet av 

en ansvarsmekanism till vilken företag frivilligt kan ansluta sig, något som 

skulle ställa flera av Vásquez argument på ända. 

3.3 Framtid 

Det är omöjligt att sia om huruvida företag i framtiden kan komma att axla ett 

direkt ansvar för upprätthållandet av mänskliga rättigheter. Men särskilt två 

alldeles färska händelser på den internationella arenan är av stort intresse för 

hur CSR kan komma att utvecklas. Det ena är EU:s antagande av ett direktiv 

om redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information 

och mångfaldspolitik, det andra är FN:s beslut att påbörja arbetet för ett 

bindande regelverk för att stoppa företags mänskligarättighets- kränkningar. 

Den 29 september i år antog EU officiellt direktivet. Det innebär att stora före- 

tag och koncerner (hädanefter företag), och med detta menas företag med mer 

                                                 
238

 McCorquodale & Simons, s. 619. 
239

 McCorquodale & Simons, s. 623. 
240

 Vásquez, s. 958 f. 



55 

 

än 500 anställda av allmänt intresse, så som börsnoterade företag, banker, 

försäkringsbolag eller vilken annan entitet som helst som av en EU- medlems- 

stat fastställs som en entitet av allmänt intresse
241

, från räkenskapsåret 2017 

kommer att avkrävas att röja viss icke-finansiell information i dess 

förvaltningsberättelser.
242

 Informationen som efterfrågas är bland annat de 

policys, utfall och risker relaterade till företagens respekt för mänskliga 

rättigheter, som företagen beaktat. Om företaget inte upprättar policys i relation 

till de stadgade ämnesområdena kommer det att behöva förklara varför det inte 

upprättat sådana.
243

 Direktivet har tillkommit som ett led i EU:s strategi för 

CSR från 2011
244

 som bland annat lyfter fram behovet av att företag röjer 

information om samhälls- och miljöpåverkan.
245

 

Amnesty International (AI) välkomnar direktivet men pekar på brister, dels att 

det är tandlöst, dels att det är otydligt. Vad gäller tandlösheten pekar AI på att 

endast ett fåtal företag träffas till följd utav direktivets beskrivning, vilket i 

förlängningen inverka på direktivets effektivitet.
246

 Vidare medför företagens 

intagna flexibilitet vad gäller frågan huruvida de beaktar internationella 

standarder relaterade till företagande och mänskliga rättigheter, i själva verket 

att detta beaktande blir valfritt.
247

 AI vädjar således till EU:s medlemsstater att 

fylla igen kryphålen i implementeringen av direktivet.
248

 Vad gäller 

otydligheten är det främst stadgandena angående den information som efter- 

frågas i förhållande till företags värdekedjor och affärsrelationer som AI finner 

bristfällig. Direktivet är nämligen uttryckt på det viset att rapportering om due 

diligence- procedurer och risker endast efterfrågas om det är ”relevant och 

proportionerligt”.
249

 

Vad som tycks saknas är just ett förtydligande om vad som faktiskt förväntas 

av företag gällande due diligence i förhållande till olika områden och det är 

inget som direktivet tycks råda bot på. Ökade rapporteringskrav har visserligen 
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effekt genom dessas blotta existens. Företagen tvingas nämligen bli mer 

medvetna och en ökad medvetenhet och ökad praxis på området kan i 

förlängningen bidra till konsensus, den som slutligen mynnar ut i sedvanerätt. 

FN:s råd för mänskliga rättigheter har i juni i år beslutat att påbörja arbetet för 

ett bindande regelverk för att få stopp på företagens brott mot mänskliga 

rättigheter.
250

 Ett alldeles färskt förslag om en internationell domstol för 

mänskliga rättigheter till vilken icke-statliga aktörer skulle kunna ansluta sig 

och på så sätt lyda under domstolens jurisdiktion har lagts fram.
251

 En sådan 

skulle kräva tydligare regler och oavsett hur många företag regleringen skulle 

binda skulle den i praktiken innebära ökad press på företag i allmänhet. 

4 Slutsats och avslutande reflektioner 

Som visat präglas den rättsvetenskapliga debatten om icke-statliga aktörers 

påstådda ansvar för upprätthållandet av mänskliga rättigheter av främst två 

problem, nämligen ett legitimitetsproblem och ett sorts utspädningsproblem. 

Dels finns röster som menar att ett utökat ansvar också förutsätter statslik 

status, legitimitetsproblematiken, dels finns de som menar att ett dylikt ansvar 

undergräver det primärt statliga ansvaret för upprätthållandet av mänskliga 

rättigheter, utspädningsproblemet.
252

 

Den rättsvetenskapliga debatten har, som visat sig, tagit sig an denna 

problematik på olika sätt. En lösning har varit att fokusera på de mänskliga 

rättigheterna som sådana, med större fokus på mottagare än agenter, på så sätt 

frigöra diskussionen från den traditionella stats- och medborgarkontexten och i 

och med den nyvunna flexibiliteten göra klart att icke-statliga aktörer har en 

roll att spela. Stödet för en sådan lösning har sökts i de mänskliga 

rättigheternas inneboende universella värde, en slags naturrättslig tankegång 

alltså, men mjukt rättspositivistiskt förankrad i icke- bindande källor så som 

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, som ju inte 

adresserar stater specifikt. 
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Det växande företagsansvarets sedvanerättsliga grund, observerbart i diverse 

soft law- instrument av lägre hierarkisk ställning än FN:s, har också det ansetts 

utgöra stöd för en sådan lösning, liksom framväxandet av nationell rätt 

(ATCA). 

Dörren har även öppnats för internationella organisationers anslutning till FN-

konventioner. Detta har skett när det gäller konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning och möjligheten finns numera via ECHR:s 

protokoll nr. 14 för EU att ansluta sig till konventionen och på så sätt möjlig-

göra stämning av unionen inför Europadomstolen.
253

 Detta kan ses som bevis 

för att en anpassning av internationella instrument till att även stadga ett 

bindande juridiskt ansvar för icke-statliga aktörer och då även företag, inte är 

en omöjlighet i framtiden. Det kanske inte kommer vara önskvärt att företag 

åläggs samma skyldigheter som stater men kanske skyldigheter på en nivå 

någonstans mellan statens och individens skyldigheter. En annan lösning som 

denna uppsats observerat är att behålla den stats- och medborgarkontext som 

alltid gällt i relation till mänskliga rättigheter men att tydliggöra staters ansvar 

för företags mänskligarättighets- kränkande handlingar internationellt. 

Anledningen till att en sådan lösning är att föredra har som ovan framgått varit 

legitimitets- och utspädningsproblematiken. 

Givetvis har Vásquez en poäng när han lyfter fram folkrättens klassiska modell 

och att ett direkt företagsansvar på sätt och vis är ett frångående från denna, 

med potentiellt negativa konsekvenser som följd. Men jag kan inte se att det 

skulle innebära att denna klassiska modell ställdes på ända. Redan idag ser vi 

tecken på en typ av ”vidgning”, särskilt observerbar i det ovannämnda möjlig- 

görandet för EU att ansluta sig till EKMR och individers växande ansvar under 

folkrätten. Steget till ett direkt företagsansvar i förhållande till mänskliga 

rättigheter kanske inte är ett så rättsosäkert kliv trots allt? Det kanske snarare är 

den politiska viljan som fattas? 

Frågan om huruvida det finns ett direkt företagsansvar redan idag är, som 

undersökningen visat, en fråga om vad man läser in i begreppet ansvar. Är det 

beroende av en verkställighetsmekanism, då blir svaret nej, i vart fall på en 
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internationell skala. Men kan vi säga att företag idag helt kan strunta i 

upprätthållandet av mänskliga rättigheter? Svaret är troligtvis nej. Det främsta 

argumentet för att det skulle finnas ett folkrättsligt direkt företagsansvar för 

upprätthållandet av mänskliga rättigheter är, som jag tidigare hävdat (se avsnitt 

2.5), att det skulle grunda sig på sedvanerätt. Dagens mjuka rättsutveckling på 

CSR- området kan anses ge uttryck för en växande avsky hos det allmänna 

rättsmedvetandet, en föraning om och även skulle man kunna hävda, en 

begynnande konsensus om handlingarnas moraliska förkastlighet, något som 

mjuka rättspositivister skulle kunna ta fasta på och lyfta fram som varande 

sedvanerätt i folkrättslig mening. Samtidigt kan en alltför långtgående syn på 

vad som utgör observerbar konsensus och därmed sedvanerätt riskera att 

urholka folkrättens bindande kraft eftersom den blir alltför otydlig. Det är en 

svår balansgång. 

Om jag får våga mig på en försiktig gissning inför framtidens rättsutveckling 

på CSR- området så tror jag trots allt, efter den här undersökningen, att det bara 

är en tidsfråga innan en nationell CSR- lagstiftning ser ljuset i svensk rätt. Jag 

ser det heller inte som en omöjlighet att vi på folkrättslig nivå kan komma att 

bevittna juridiskt bindande CSR- standarder och även en anpassning av 

internationella mänskligarättighets- traktater till att binda företag.  
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